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TEİS 15 YAŞINDA

Sevgili Üyelerimiz,

Sendikamız bugün sizler sayesinde büyüyerek 15. Hizmet yılını kutlamanın mutluluğunu 

yaşıyor.

Kurulduğu günden bugüne kadar hem idari kadrolarında, hem de komisyonlarında

çalışan tüm arkadaşlarımızın tamamen gönüllülük duygusuyla çalışması ve bu sayede

mesleğimiz için gerçekleştirdiğimiz kazanımları çok büyük bir ödül olarak görmesi

sendikamızı bu günlere getirmiştir.

15 yıl önce bir ucundan da biz tutalım, bizlerin de mesleğimize bir katkısı olsun anlayışı

ile kurulan TEİS, bugüne kadar hiç bozmadığı çizgisi ve çalışma anlayışı ile

sektörümüzün en güvenilir kuruluşlarından birisi haline gelmiştir.

Meslektaşlarımızda güvendikleri bu kuruma üye olarak destek veriyor ve mesleğimizin 

en önemli güvencesi olan TEİS’in büyüyerek gelişmesine katkı sunuyorlar. Bir anlamda 

hem mesleğimizi hem de kendilerini her türlü dış etkene karşı sigortalıyorlar.

TEİS’i bugüne getiren tüm üye meslektaşlarımıza, tüm yönetim kadrolarımıza ve

fedakar çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, bundan sonra üye olarak TEİS’in daha

da büyümesine katkı sağlayacak meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz.

BİRLİKTEYİZ GÜÇLÜYÜZ
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1 NİSAN 2021 TARİHİNDE “TEİS BÜLTEN” İN 1. SAYISI İNTERNET SİTEMİZDEN 

YAYINLANDI.

Kurulduğu günden bugüne kadar meslek kuruluşları arasında çalışmalarıyla ön plana 

çıkan TEİS, mesleğin gelişmesindeki çalışmalarına devam ediyor. 

TEİS olarak, meslektaşlarımızı gündemdeki konulardan haberdar etmek ve farklı bakış

açılarını ortaya koymak için 3 aylık dönemlerde düzenli olarak elektronik ortamda

hazırladığımız “TEİS BÜLTEN” isimli yayınımızın ilk sayısına aşağıdaki bağlantıdan

ulaşabilirsiniz.

“TEİS BÜLTEN” i indirmek için tıklayınız... 
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SENDİKAMIZDAN HUKUK ZAFERİ: ALTERNATİF GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ 

DANIŞTAY İDDK TARAFINDAN BOZULDU

Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal

Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği Danıştay

İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından şekil yönünden hukuka aykırı bulunmuş ve

Danıştay 15.Dairesinin verdiği karar 21.01.2021 tarihinde oybirliği ile bozulmuştur.

Sendikamızca yönetmeliğin dava açılan maddeleri :

MADDE 3) d) Gizlilik ve etik kurallar belgesi: Komisyona katılacak üyeler ile Kurum/ilgili

kurum ve/veya kuruluş/kamu ilgili personeli ve firma yetkilisi/temsilcisi tarafından

imzalanması gereken Kurum tarafından hazırlanan gizlilik ile etik kuralların belirtildiği

Ek-1’de yer alan belgeyi,

MADDE 4 ) d) Gizlilik ve etik kurallar belgesi: Komisyona katılacak üyeler ile Kurum/ilgili

kurum ve/veya kuruluş/kamu ilgili personeli ve firma yetkilisi/temsilcisi tarafından

imzalanması gereken Kurum tarafından hazırlanan gizlilik ile etik kuralların belirtildiği

Ek-1’de yer alan belgeyi,

MADDE 6) d) SUT’un ilgili maddesinde belirlenmiş kamu kurum iskonto oranlarının

dışında iskonto oranı belirleme ve gizleme (doğrudan Kurum tarafından firmadan alınan

ve kamu fiyatına esas olan kamu kurum iskontosunun eczanelere gösterilmeyip

gizlenmesi) hususlarını değerlendirmek ve karara bağlamak.

g) Sözleşmelerin güncellenmesi (Fiyat, Kısa Ürün Bilgisi (KÜB)/Kullanım Kılavuzu (KT)

değişiklikleri dahil) ile süresinin dolmasından önce feshi, sürenin bitimi halinde

yenilenmesi hususlarını karara bağlamak.

Bilgilerinize sunarız.

TEİS YÖNETİM KURULU
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7 NİSAN 2021 TARİHİNDE ‘GÜVENİLİR VE EN İYİ KORUMA SAĞLAYAN

MASKELER ECZANELERDEN ALINIR’ BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

Dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle maske kullanımı hayatımızın

vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak maske kullanırken dikkat etmemiz gereken

önemli bazı kurallar var.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, maske

kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine değinerek, kaliteli ve güvenilir maskelerin

eczanelerden verildiğinin altını çizdi.

Saydan, “Güvenilir ve kaliteli maskelerin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip

olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti bulunur” diyerek, açıklamasında şunlara yer

verdi:

“Pandemi döneminde, sağlık kurumlarında kullanılan maskeler her eve, her ortama girdi.

Salgından korunmanın birinci şartı olan maskelerin seçiminde çok dikkatli ve titiz olmak

zorundayız.

Tercih edilen maskenin ihtiyacı tam ve doğru bir şekilde karşılaması için kaliteli olması

gerekir. Kaliteli maske bazı özelliklerine dikkat edilerek anlaşılır. Maske alırken ilk olarak

dikkat edilecek özellikler şunlardır:

-Kaliteli bir maskenin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu

gösteren ibareler ile CE işareti bulunur.

-Diğer detay ise filtrasyon sistemidir. Bu noktada 3 katlı maskeler her zaman daha

avantajlıdır. Çünkü 3 katlı maskelerin orta katında çoğunlukla filtre görevi gören

bir malzeme bulunur.

-Maskelerde burun kısmında bir tel bulunması son derece önemlidir. Kalitesiz

maskelerin çoğunda bu tel bulunmaz maske yüze tam oturmadığı için koruma

sağlamaz ve kullanım sırasında bu kısım burun üzerine tam olarak

yerleştirilmelidir. Aksi halde maskenin kenarlarında boşluklar kalır ve bu

boşluklardan zararlı mikroorganizmalar girip çıkabilir.”

MASKE KULLANIMI

Maske kullanımına da değinen Saydan, yüze uygun maske kullanılması gerektiğini

söyleyerek şunları belirtti:

“Maskenin konforlu bir şekilde kullanılması için yüzü tahriş etmeyen, cilde zarar

vermeyen, koku yapmayan ve kulakları ağrıtmayan bir ürün tercih edilmelidir. Maskenin

yüze tam oturmasına da kullanım sırasında dikkat edilmelidir. Büyük ve bol duran

maskeler verimli bir şekilde kullanılamaz. Maskenin tüm solunum yollarını kapattığından

emin olunmalıdır. Maske burun altına indirilmemeli, aynı anda hem ağzı hem de burnu

kapatmalıdır.
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Temiz hava almak için maskenin çıkarılması gerekiyorsa bu işlem izole bir ortamda ya

da sosyal mesafenin maksimum olduğu durumlarda yapılmalıdır.

KALİTELİ VE GÜVENİLİR MASKE ECZANELERDEN ALINIR

Maskelerin yaygın kullanılması ve zorunlu olması sonucu ulaşımı kolaylaşmış fakat

güvenilirliği de azalmış durumda. Bu nedenle sağlığı riske atmamak adına 7 gün 24 saat

hizmet veren eczanelerimiz tercih edilmelidir.

Eczanelerimizde bulunan maskeler Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile

takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde eczanede standartlara aykırı maske bulunması

mümkün değildir.

Her türlü sağlıkla ilgili ürünün her zaman eczanelerden halka ulaştırılması gerektiğini

savunduk. Zira eczaneler organizasyon yapısı bu hizmeti vermek için dizayn edilmiş

kuruluşlardır. Maske dağıtımı konusunda da eczacılardan kaynaklı hiçbir sorun

yaşanmadığı göz önünde bulundurularak vatandaşın mağdur olmaması için maskelerini

güvenilir bir şekilde eczanelerden temin etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.”

TEİS BASIN BÜROSU/07/04/2021

SAĞLIK DÜNYASI: http://www.saglikdunyasidergisi.com/haber-guvenilir-ve-en-iyi-

koruma-saglayan-maskeler-eczanelerden-alinir-8772.html

ECZACININ SESİ : http://www.eczacininsesi.com/v3/haber-detay.php?id=13793
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12 NİSAN 2021 TARİHİNDE ‘TÜRKİYE KİŞİ BAŞINA EN AZ İLAÇ HARCAMASI YAPAN

ÜLKE’ BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasa’sı 7 Nisan 1948 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu nedenle her yıl 7

Nisan Dünya Sağlık Günü olarak, 7-13 Nisan tarihleri arası da Sağlık Haftası olarak kutlanmaktadır.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, 7-13 Nisan Sağlık Haftası

dolayısıyla bir açıklama yaparak, sağlıklı yaşama hakkının her insanın doğumuyla birlikte kazandığı

bir hak olduğunu söyledi. Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan pandemi sürecinin sağlıklı olmanın

önemini bir kez daha hatırlattığını söyleyen Saydan, “Sağlıklı toplumlar için öncelikle bireyin sağlıklı

olması gerekiyor, çünkü birey sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur” diyerek şunları kaydetti:

“Sağlık harcamaları insana, topluma ve geleceğe yapılan bir gider değil, yatırımdır. Özellikle Covid-

19 pandemisi ile sağlık, ilaç ve aşı için ayrılan bütçenin ciddi ölçüde artırılması gerektiği bir 

dönemdeyiz. Ülkemizde istatistiklerle sağlık harcamalarının arttığı söyleniyor ancak, bu artışa tedavi 

giderleri sebep oluyor. OECD ülkelerine bakıldığında, ilaç harcaması en düşük ülke Türkiye’dir. 

2019 verilerine göre, Türkiye yüzde 4,4 ile diğer OECD ülkelerine kıyasla toplam sağlık harcaması  

kalemine GSYİH içinden en az payı ayıran ülke konumundadır.   

OECD ÜLKELERİNİN ORTALAMA SAĞLIK HARCAMALARI TÜRKİYE’NİN İKİ KATI

Diğer ülkelere baktığımızda, 2019'da ABD'de sağlık kalemi için yapılan toplam harcama, GSYİH'in

yüzde 17'sini oluşturdu. ABD'yi yüzde 12,1 ile İsviçre, yüzde 11,7 ile Almanya ve yüzde 11,2 ile

Fransa takip ediyor. OECD ülkeleri ortalamasında ise bu oran yüzde 8,8'e ulaşıyor. Yani Türkiye'nin

tam iki katı.

İlaç harcamasının tutarı, gelişmişlikle de ilgilidir. Türkiye’de kişi başı kamusal ilaç harcaması 85

dolarken bu rakam, ABD’de kişi başına yılda 995, Kanada’da 752, Fransa’da 641, İrlanda’da 648,

Japonya’da 652, İsviçre’de 474, İspanya’da 536 dolardır. Ülkemiz, 33 OECD ülkesi içinde kişi

başına en az ilaç harcaması yapan ülke olmasına rağmen ve bu miktar yıllardır artmıyor.”

Yerli ilaç sektörünün önemine de değinen Saydan, yerli ilacın üretiminin ve kullanımının

özendirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, şunları belirtti:

“TÜİK verilerine göre 2019 yılı ilaç sektörü ithalatı Temmuz ayından itibaren bir önceki yıla göre

yükselen bir seyir izledi. Toplam ilaç ithalatı ise 2019 yılında bir önceki yıla göre %8 oranında

artarak yaklaşık 5,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. 2020 yılı Ocak-Temmuz aylarını kapsayan

dönemde gerçekleştirilen ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 arttı.

Buradaki rakamlarla da görüyoruz ki, ilaç ithalatı Türkiye'nin milyarlarca dövizinin yurt dışına

çıkmasına neden oluyor. Özellikle yüksek teknoloji gerektiren kişiye özgü ilaçlar ile beraberinde yerli

ilacın üretiminin ve kullanılmasının özendirilmesine yönelik çalışmaların bir an önce hızlandırılması

gerekiyor. İvedilikle reçetelerde etken madde yazılımına geçilmeli, hekim ve eczacılar yerli ilaç için

teşvik edilmeli. Aynı zamanda yerli ilacı tercih eden vatandaştan daha az katkı payı alınarak

vatandaşın da bu projeye katılımı özendirilmelidir.

AŞI ÜRETİMİ GELİŞTİRİLMELİ

Pandemi koşullarında aşıya ulaşmanın ne kadar zor olduğunu hep birlikte gördük. Özellikle aşıların

yerli üretimle beraber geliştirilmesi, soğuk zincir ile dağıtım ve depolamaya ilişkin altyapının

kurulması ve muhafazası ile eczanelerimizden sorunsuz biçimde temininin sağlanması gerekiyor.

Devletin yerli ilaç ve aşı çalışmalarını desteklemesiyle hem dışa bağımlılığımız azalacak hem de

ilaçta fiyat avantajı sağlanacak. Dolayısıyla gerçek anlamda, çizgileri net olarak ortaya konulacak ve

bir an evvel uygulanacak doğru politikalarla milli ve yerli ilaç sanayi çalışmaları hızlanmalıdır.”

TEİS BASIN BÜROSU/12/04/2021
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20 NİSAN 2021 TARİHİNDE 41 MASKE MARKASININ GÜVENSİZ OLARAK TESPİT EDİLMESİ

NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu

donanımı denetleyerek, 41 marka ve model maskeyi güvensiz ürün olarak tespit etti.

Bakanlığın, güvensiz olduğu tespit edilen bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşması üzerine açıklama yapan

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Güvenilir ve kaliteli

maskelerin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti

bulunur” dedi.

Pandemi döneminde, sağlık kurumlarında kullanılan maskelerin her eve, her ortama girdiğini

belirten Saydan, salgından korunmanın birinci şartı olan maskelerin seçiminde çok dikkatli ve titiz

olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Saydan, “Eczanelerimizde bulunan maskeler Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile takip

edilmektedir. Bu sistem sayesinde eczanede standartlara aykırı maske bulunması mümkün değildir”

diyerek maskelerin eczanelerden alınması gerektiğinin altını çizerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

KALİTELİ VE GÜVENİLİR MASKE ECZANELERDEN ALINIR

“Maskelerin yaygın kullanılması ve zorunlu olması sonucu ulaşımı kolaylaşmış fakat güvenilirliği de

azalmış durumda. Bu nedenle sağlığı riske atmamak adına 7 gün 24 saat hizmet veren

eczanelerimiz tercih edilmelidir.

Her türlü sağlıkla ilgili ürünün her zaman eczanelerden halka ulaştırılması gerektiğini savunduk. Zira

eczaneler organizasyon yapısı bu hizmeti vermek için dizayn edilmiş kuruluşlardır. Maske dağıtımı

konusunda da eczacılardan kaynaklı hiçbir sorun yaşanmadığı göz önünde bulundurularak

vatandaşın mağdur olmaması için maskelerini güvenilir bir şekilde eczanelerden temin etmeleri

gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.

Vatandaşlarımız özellikle kanser, organ nakli ve kan hastalıkları benzeri bağışıklık sistemini

baskılayan ilaç kullananların kullanması gereken EN 149 standardında (N95, FFP2,FFP3) solunum

maskelerini eczanelerimizden reçete karşılığında temin edebilirler. Sağlık Bakanlığı bu tip özel

maskelerin sadece eczanelerimizden temin edilmesi gerektiğini duyurdu. Bu maskelerin eczane

haricinde özelliklede internet üzerinden satın alınması son derece sakıncalı. Risk grubundaki

hastalarımız ve sağlık çalışanları dışında sağlıklı vatandaşlarımızın virüsten korunmak için bu

maskeleri kullanmasına gerek yok.”

MASKE ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Risk grubunda olmayan vatandaşların cerrahi maske kullanmasının yeterli olduğunu söyleyen

Saydan, cerrahi Maske alırken ilk olarak dikkat edilecek özelliklere de değinerek şöyle devam etti:

“-Kaliteli bir maskenin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren ibareler ile CE

işareti bulunur.

-Diğer detay ise filtrasyon sistemidir. Bu noktada 3 katlı maskeler her zaman daha avantajlıdır.

Çünkü 3 katlı maskelerin orta katında çoğunlukla filtre görevi gören bir malzeme bulunur.

-Maskelerde burun kısmında bir tel bulunması son derece önemlidir. Kalitesiz maskelerin çoğunda

bu tel bulunmaz maske yüze tam oturmadığı için koruma sağlamaz ve kullanım sırasında bu kısım

burun üzerine tam olarak yerleştirilmelidir. Aksi halde maskenin kenarlarında boşluklar kalır ve bu

boşluklardan zararlı mikroorganizmalar girip çıkabilir.”

TEİS BASIN BÜROSU/20/04/2021
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23 NİSAN 2021 TARİHİNDE BASIN SÖZCÜMÜZ ECZ. ALİ ERDEM’İN TAKVİYE EDİCİ

GIDALARDA YAŞANAN SORUNLAR HAKKINDAKİ MAKALESİ OTCNEWS’DE

YAYINLANDI.

Uzun bir aradan sonra OTC News okurlarına içten bir merhaba diyerek başlamak istiyorum.

Bilindiği üzere takviye edici gıdalara ilişkin yasal düzenlemelerdeki çarpıklık sebebi ile bu

ürünlerin kullanımı pandemi ile birlikte halk sağlığını ciddi anlamda tehdit eder boyuta ulaştı.

Sosyal medya medya da dahil olmak üzere tüm görsel ve yazılı basında reklamlar ile

vatandaşlarımız uygunsuz biçimde ehil olmayan sanatçılar ve ınfluencer diye anılan kişiler eli ile

yönlendirilmiştir. Sağlık profesyonellerinin pandeminin zor şartları altında verdikleri mücadeleye

destek imajı verilerek adete vatandaşlarımızın evleri birer vitamin ve gıda takviyesi çöplüğüne

dönmüştür. Kontrol ve denetimlerin Tarım Bakanlığı eliyle yapıldığı bu tip ürünlerin satışı

yanında üretimi de çarpık bir biçimde artış göstermiş ve amiyane tabirle merdiven altı ürün

sayısında patlama yaşanmıştır.

Tanımı itibarı ile Takviye edici gıdalar, “normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla, vitamin,

mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, amino asit gibi besin öğelerinin veya bunların

dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan bitki, bitkisel ve hayvansal kaynaklı maddeler,

biyoaktif maddeler ve benzeri maddelerin konsantre veya ekstraktlarının tek başına veya

karışımlarının kapsül, tablet, pastil, tek kullanımlık toz paket, sıvı ampul, damlalıklı şişe ve diğer

benzeri sıvı veya toz formlarda hazırlanarak günlük alım dozu belirlenmiş ürünler” olarak tarif

edilmektedir.

• 24 Haziran 1995 tarihinden itibaren vitamin ve mineral içeren takviye edici gıdalar ile birlikte

özel beslenme amaçlı gıdaların üretimi, ithalatı ve kontrolleri Tarım ve Orman Bakanlığı

tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

• 2000 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan protokolle

sadece 2 yıllığına yetki Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir.

• 2002 yılından itibaren takviye edici gıdaların üretimi, ithalatı ve kontrolleri Tarım ve Orman

Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam etmiştir.

Takviye edici gıda ürünlerinin ruhsatlandırılması yönünden dünya genelinde bir standart

bulunmamaktadır. İnsan sağlığını koruyucu amaçla kullanılması nedeniyle sağlığa yönelik

olarak kullanılan takviye edici gıdalarda ülkemizde ve dünyada tespit edilen sorunların başında

güvenlilik ve kalite gelmektedir. Zira bu tip ürünlerde sentetik ilaç etken maddeleri ile tağşişat

(katıştırma) veya etikette beyan edilen formülasyon öğelerinin analizler sonucunda hiç

bulunmadığı veya belirtilen miktardan çok daha az bulunması gibi sorunlarla sıklıkla

karşılaşılmaktadır. Özellikle “doğal veya bitkisel” iddiasıyla satılan bu ürün grubunda zayıflatıcı

etkisi olduğu belirtilen takviye edici gıdalarda sıklıkla sibutramin ve analogları, cinsel gücü

artırıcı iddiasıyla satılanlarda ise sildenafil ve türevlerine rastlanmaktadır.
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Diğer yandan beşeri ilaç statüsünde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlanan bitkisel ilaçlar ile

yine Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatla piyasaya çıkan geleneksel bitkisel tıbbi ürünlerin (GBTÜ)

formülasyonunda proflaktik veya tedaviye yönelik etkileri nedeniyle yer alan birçok tıbbi bitki

türünün (Hypericum perforatum-sarı kantaron, Ginkgo biloba, Melissa officinalis, Passiflora

incarnata, vs), aynı zamanda “gıda” olarak kabul edilen takviye edici gıdaların bileşiminde de

yer almasıdır. Ancak bu tıbbi bitkilerin büyük bir kısmının gıda olarak kullanımı mevcut değildir.

Ayrıca dozlarına dikkat edilmez ise konvansiyonel ilaçlar ile ciddi etkileşimleri tespit edilmiştir.

Örneğin sarıkantaron olarak bilinen Hypericum perforatum’un 80’den fazla ilaç etken maddesi

ile etkileşmesi olduğu bildirilmiştir veya Ginkgo biloba standardize ekstresinin bitkisel ilaç

formundaki müstahzarları Alzheimer tipi demans hastalarında günlük 240 mg dozda

kullanılırken, unutkanlık veya tinnitus problemi olan epilepsi hastalarına kesinlikle verilmemesi

gerekir.

Halbuki bu bitkiler takviye edici gıdaların bileşiminde rahatlıkla bulunabilmektedir. Bilinçsiz ve

yanlış dozda kullanılmaları durumunda ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açabilmekte olup,

dünyada çok sayıda bu konuda fitofarmakovijilans verisi mevcuttur.

Ülkemizde de özellikle zayıflama amaçlı kullanılan ürünlerde yüksek miktarda sibutramin

kullanılmakta bu da ağır karaciğer harabiyeti ve ölümlere neden olmaktadır. Dolayısıyla Tarım

Bakanlığı onaylı takviye edici gıda olarak farmasötik formda üretilen ve piyasaya sürülen

ürünlerde ciddi halk sağlığı sorunları yaşanmakta ve bu ürünlere her yerden kolayca kontrolsüz

bir şekilde ulaşılabiliyor olması bu tehlikenin boyutunu tahmin bile edilemez boyuta

taşımaktadır. Zira bu tip ürünlerle ilgili oluşan yan etkiler ve sağlık sorunları hakkında Sağlık

Bakanlığı onaylı ürünler gibi herhangi bir geri bildirim, fitofarmakovijilans verisi

bulunmamaktadır.

Bu gerekçelerle takviye edici gıdaların, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat prosedürüne tabi

tutulması ve piyasaya arzının Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanması, bu ürünlerin merdivenaltı

üretiminin önüne geçecek ve halk sağlığına yönelik yaşanması muhtemel olumsuz etkilerinin

önüne geçecektir.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile

Çalışma ve Sosyal işler komisyonu üyelerine 5596 sayılı kanunun 28/1 bendinde değişiklik

yapılmasına ilişkin kanun teklifi iletilmiştir. Teklif yasalaşır ise mevcut yetkiler Sağlık

Bakanlığı’na devredileceğinden gıda takviyelerine ilişkin sorunların çözümü noktasında hem

halk sağlığına hem de mesleğimize ciddi katkıları olacağına inanıyorum.

Ecz. Ali ERDEM

TEİS Basın Sözcüsü

HABER BAĞLANTISI: https://www.otcnews.com.tr/?p=4384
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26 NİSAN 2021 TARİHİNDE ECZACILAR İÇİN DESTEK PROGRAMI TALEBİNİ İÇEREN

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

2019 yılı Aralık ayı sonunda Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak, dünyaya yayılan ve 21.

yüzyılın ilk pandemisine sebep olan yeni tip corona virüsün neden olduğu COVID-19, bugün

itibariyle dünya genelinde 139 milyondan fazla vakaya ve 3 milyondan fazla kişinin ölümüne

neden olarak küresel ölçekte bir sağlık sorunu haline geldi.

Bu zor koşullarda 15. Yaşına giren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), pandemide

eczacıların ekonomilerinin iyice bozulduğunu ve mesleki sorunlarının arttığını ifade ederek

taleplerini dile getirdi.

COVİD-19 mücadelesinde ön saflarda çalışan eczacıların büyük risk altındaki meslek

guruplarından biri olduğunu söyleyen TEİS Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, COVİD-19

nedeniyle Türkiye’de ilk can kaybının bir eczacı olduğunu hatırlatarak, “Covid polikliniklerinde

çalışanlardan sonra en büyük riski eczacılar yaşıyor” diyerek, şunları kaydetti:

“Dünyayı altüst eden corona virüsünden dolayı ülkemizde de olağanüstü tedbirler alınarak, bu

süreç atlatılmaya çalışılıyor.

Türkiye genelinde salgından etkilenen çok sayıda eczane bulunuyor. Bu virüs yüzünden 50

eczacı, 17 eczane teknisyeni hayatını kaybetti.

Halkımızın ilk adımda ulaştığı sağlık kuruluşu eczaneler olduğu için ülke genelinde bu virüsten

etkilenen eczacı ve eczane çalışanları sayısı giderek artıyor.”

ECZACILAR İÇİN EKONOMİK TEDBİRLER ALINMALI

Pandemi sürecinde eczacıların ekonomilerinin iyice bozulduğunu söyleyen Saydan, “COVİD-

19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte 50 meslektaşımız hayatını

kaybetti. Ekonomik anlamda da en çok biz etkilendik. Eczacıları ekonomik olarak rahatlatacak

destek programının olması gerekiyor” diyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Pandemi ile mücadelede vazgeçilemez bir konumda olduğu açık bir şekilde görülen

eczacıların yalnız bırakılmaması ve desteklenmesi amacıyla yetkililer tarafından eczacılar

için ekonomik tedbirler mutlaka alınmalı. Bunların başında ilaç depolarına olan eczane

ödemelerinde rahatlama yapacak tedbirler olmalı. Bağ-kur, SSK prim desteği, vergi

indirimi ve muafiyeti, kira desteği gibi konular da mutlaka hayata geçirilmelidir. Diğer

taraftan eczacıların sürekli zarar etmesine neden olan fiyat indiriminden doğan zararlar,

SGK’nın kamu iskontosunu uygulamayan ilaçlar gibi kronik bazı sorunları giderecek

düzenlemelerin de yapılması gerekiyor. “

Pandemi ile birlikte vatandaşlarımızın ilaç ihtiyaçlarının değişmesi sebebiyle eczane

stoklarımızda son kullanma tarihi yaklaşan ilaçlar da eczane ekonomilerini zorlamaktadır.

İlaç stratejik bir üründür ve aynı zamanda milli servettir. İlacın miadının geçmesi demek

hem ülke kaynaklarının israf olması hem de ilaç imhası için ayrıca kaynak ve işgücü

ayrılması anlamına gelir. Lisanslı atık ara depolama tesisinden alınan verilere göre Ocak

2021 itibarı ile 7,5 ton ilaç imha için tesise gönderilmiştir. Bu miktarın süreç içinde daha

da artacağı öngörülmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın miadı yaklaşan bu ilaçlar için acilen

önlem alması gerekmektedir.
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İNTERNET, MARKET GİBİ ORTAMLARDA GIDA TAKVİYESİ SATIŞINA DUR DENİLMELİ

Sendika olarak yıllardır gıda takviyeleri gibi ürünlerin internet ve market gibi ortamlarda

satılmaması gerektiğini anlatarak bunun mücadelesini verdiklerini belirten Saydan,

pandemi sürecinde bu satışların tavan yaptığını söyledi.

Saydan şöyle devam etti:

“Pandemi sürecinde vatandaşın gıda takviyelerine olan talebinin artmasından dolayı bu

ürünlerin internet vb gibi ortamlarda satış patlaması yaptığı görülüyor. Hatta öyle ki, bazı

sitelerde “sahibinden az kullanılmış ilaç” şeklinde reklamlar bulunuyor.

TEİS olarak, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılarak sadece eczanelerden

satışının yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu ciro sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur.

İnsan sağlığı için ivedilikle yasal düzenleme yapılarak bu ürünlerin eczane dışında satışı

önlenmeli.”

AŞI OLUN !

Sırası gelip de aşı yaptırmayanlar konusuna da değinen Saydan salgın hastalıklarda en önemli

silahın aşı olduğuna vurgu yaparak, “Aşılanmadaki temel amaç birey ve toplumun bağışıklığının

sağlanması, salgınların önlenmesi, sakatlık ve ölümlerin azaltılmasıdır” dedi.

Saydan aşı ile ilgili açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir yıldan fazla zamandır insanlığı esir eden salgın aşılamanın hayat kurtarıcı olduğunu bir kez

daha bizlere hatırlattı. COVİD-19 aşılamalarında sırası gelmesine rağmen maalesef birçok

insanın aşı yaptırmadığı istatistiksel olarak belirlendi. Aşılama dünyada ve ülkemizde bulaşıcı

hastalıklara karşı en önemli koruyucu sağlık hizmetidir. Aşı yaptırmama kararı insanın sadece

kendisini değil toplumu da riske atması demektir. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa

diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak toplumun bağışıklık sistemini sağlamak

ve sağlıklı toplum olmaktır. Bu yüzden toplum sağlığının korunması ve pandemi sürecini en az

hasarla atlatabilmemiz için sırası gelen her vatandaşımızın aşı olması gerektiğinin bir kez daha

altını çiziyoruz. Aşı olmak kendimize bir kazanç olduğu gibi, topluma olan da bir borcumuzdur. ”

TEİS BASIN BÜROSU/26/04/2021
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26 NİSAN 2021 TARİHİNDE GENEL BAŞKANIMIZ TARAFINDAN AŞI HAFTASI

NEDENİYLE BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN AŞILANIN !

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, her yaşta insanı hastalıklara karşı korumak için aşılamayı

teşvik etmek amacıyla her yıl nisan ayının son haftası Aşı Haftası olarak kutlanıyor.

Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtaran en başarılı, etkili ve düşük maliyetli sağlık

müdahalelerinden birisi olmasına rağmen, bugün hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış

veya eksik aşılı çocuk bulunuyor.

COVİD-19 salgınının aşılamanın hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha hatırlattığını söyleyen

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Aşılama dünyada ve

ülkemizde bulaşıcı hastalıklara karşı en önemli koruyucu sağlık hizmetidir” dedi.

Saydan konuyla ilgili şunları söyledi:

“İnsanlık tarihinde büyük salgınlara ve ölümlere yol açan pek çok hastalığın tedavisi aşılar

sayesinde yapıldı. Örneğin çiçek hastalığı 1977 yılından itibaren yapılan aşılama sayesinde

tamamen yok edildi. Yine çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci

hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme

aşamasına gelmiştir.

Aşılar sadece çocuklar için değil, yetişkin bireyler için de koruyucu özellik taşıyor. Dolayısıyla

her yaş grubundaki insanlar aşılarını yaptırmalı.”

AŞI KARŞITLIĞININ BİLİMSEL BİR DAYANAĞI YOK

Saydan aşı karşıtlığının toplum sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Aşı karşıtlığının 

bilimsel bir dayanağı olmadığı gibi çocuklarımızla birlikte tüm toplumun sağlığı hiçe sayılıyor” 

diyerek tepki gösterdi.

Covid-19 aşısında sırası gelip de aşı yaptırmayanlar konusuna da değinen Saydan salgın

hastalıklarda en önemli silahın aşı olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

‘COVİD-19 aşılamalarında sırası gelmesine rağmen maalesef birçok insanın aşı yaptırmadığı

istatistiksel olarak belirlendi. Aşılama dünyada ve ülkemizde bulaşıcı hastalıklara karşı en

önemli koruyucu sağlık hizmetidir. Aşı yaptırmama kararı insanın sadece kendisini değil

toplumu da riske atması demektir. Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa diğer önemli

hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak toplumun bağışıklık sistemini sağlamak ve sağlıklı

toplum olmaktır. Bu yüzden toplum sağlığının korunması ve pandemi sürecini en az hasarla

atlatabilmemiz için sırası gelen her vatandaşımızın aşı olması gerektiğinin bir kez daha altını

çiziyoruz. Aşı olmak kendimize bir kazanç olduğu gibi, topluma olan da bir borcumuzdur.”

TEİS BASIN BÜROSU/30/04/2021

https://ankahaber.net/haber/detay/toplum_sagligini_korumak_icin_asilanin_37160
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30 NİSAN 2021 TARİHİNDE SENDİKAMIZCA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DEKANI 

PROF. DR. GÜLBERK UÇAR ZİYARET EDİLDİ.

Hacettepe Üniversitesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Gülberk UÇAR'a TEİS Genel Sekreteri

Ecz. Mehmet AYDOĞAN ve TEİS Basın Sözcüsü Ecz. Ali ERDEM tarafından Dekanlık

görevi nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

Ziyaretimizde pandemi sürecinde eczacılık, günümüzde ve gelecekte eczacılık

hizmetleri konuları hakkında fikir alışverişlerinde bulunarak, görüş ve önerilerimiz

paylaşıldı.
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30 NİSAN 2021 TARİHİNDE SENDİKAMIZCA GAZİ ÜNİVERSİTESİ DEKANI PROF. 

DR. İLKAY ERDOĞAN ORHAN ZİYARET EDİLDİ.

Gazi Üniversitesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN, TEİS Genel 

Sekreteri Ecz. Mehmet AYDOĞAN ve TEİS Basın Sözcüsü Ecz. Ali ERDEM tarafından 

ziyaret edildi.

Dekan Yardımcısı Doç Dr. Esra EMERCE'nin de bulunduğu görüşmede pandemi

sürecinde eczacılık, günümüzde ve gelecekte eczacılık hizmetleri konuları hakkında fikir 

alışverişlerinde bulunarak, görüş ve önerilerimiz paylaşıldı.
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