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8 EYLÜL 2021 TARİHİNDE ‘GIDA TAKVİYELERİ KONUSUNDA TOPLUMUN YANLIŞ 

BİLGİLENDİRİLMESİ ÖNLENMELİ!’ BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

GIDA TAKVİYELERİ KONUSUNDA TOPLUMUN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLMESİ 

ÖNLENMELİ!

GIDA TAKVİYELERİ İLAÇTIR, İNTERNET VE MARKETTEN DEĞİL ECZANELERDEN 

TEMİN EDİLMELİ

Gıda takviyeleri pandemiyle birlikte günümüzde en çok kullanılan ürünler arasında. Peki bu

ürünlerin güvenirliliği, nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında vatandaşlarımız bilgi sahibi mi?

Bu sorular sıkça gündeme gelirken, son günlerde basından okuduğumuz haberler gıda

takviyeleri konusunda yetkin bilinen kişilerin bile yanlış bilgi sahibi olduğunu gösteriyor. Örneğin

gıda takviyelerinin özel saklama koşulları gerektirmediği ve eczane dışında satışı yapılan

yerlerden de alınabileceği, Tarım ve Orman Bakanlığının bu ürünler üzerinde sıkı denetimler

yapıldığı da söyleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten

Saydan, pandemiyle birlikte gıda takviyelerinin kullanılmasının artmasıyla bu ürünlerin yanlış

yerlerden temin edilmesinden tutun da yanlış kullanımına kadar birçok sorunla karşılaşıldığını

belirterek, “Sağlığa ilişkin olan, eczanede olması gereken, eczacı danışmanlığı isteyen

ürünler, uluorta her yerde satılmamalı” dedi.

Ecz. Nurten Saydan, “Yanlış gıda takviyesi kullanımından dolayı zehirlenmelerden tutun da

ölümcül birçok sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımız sık sık basında gündeme geliyor.

Dolayısıyla bu ürünlerin hangi koşullarda, hangi ilaçlarla ve hangi dozlarda alınması gerektiğini

uzmanların; yani hekimler ve eczacıların kontrolünde kullanılması zorunluluğu artık yadsınamaz

bir gerçek” dedi.

VİTAMİNLER İÇİN ÖZEL SAKLAMA KOŞULLARI VE UYARILAR MEVCUT

Saydan açıklamasında şunlara yer verdi:

“Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet, tv, market ve hatta benzin

istasyonları gibi yerlerde hangi koşullarda muhafaza edildiği belli olmayan ve kontrolsüzce

satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor.

Gıda takviyelerinin gıda gibi değerlendirilip saklanma ve kullanım için özel uyarıların

bulunmadığını ifade etmek doğru bir yaklaşım değildir. Örneğin, son dönemlerin sıklıkla

kullanılan C ve D vitamini içeren gıda takviyeleri için özel saklanma koşulları ve uyarılar

mevcuttur.

C vitamini içeren gıda takviyeleri mutlaka 25 derecenin altında bir sıcaklıkta muhafaza edilmeli,

buzdolabına koyulmamalıdır. Oysaki C vitamini içeren gıda takviyesinin C vitamini deposu

portakal gibi buzdolabında saklanması suda çözünen efervesan tabletlerde çözünme ve

dağılma problemlerine yok açabilir. Kapsül ve tablet formundaki yutulabilir formlarda ise dağılım

ve yutma problemlerine sebebiyet verebilir. Unutulmamalıdır ki, C vitamini hem 25 derecenin

üzerindeki sıcaklıklarda hem de buzdolabı ısısı olan 2-8 derece sıcaklıkta kontrolsüz saklanırsa

yapısında bozulmalar meydana gelir.
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D vitamini de tıpkı C vitamini gibi son dönemde gıda takviyesi olarak sıklıkla vatandaşlarımızca

rağbet görüyor. D vitamini de vücuttaki kan değerinin ölçümü yapılarak kullanılması gerekiyor.

Gıda takviyesi olarak vatandaşımızın D vitamin seviyesinin ölçümünü yapmadan, hekim ve

eczacısına danışmadan bu tip ürünlerin kontrolsüzce kullanımı uygun değildir. Bu vitaminin gıda

takviyesi olsa bile saklanma koşullarına riayet edilmeden eczane dışında satışı fayda yerine

zarar getirir ve zehirlenme riskini arttırır.”

SAHTE GIDA TAKVİYESİ SATIŞI 3 KAT ARTTI

Pandemi sürecinde gıda takviyelerine olan talebin artmasının sahte ürün üretimini tetiklediğini

söyleyen Saydan, “Ülkemizde sahte gıda takviyesi satışı da 3 kat arttı” dedi.

Saydan internet ve sosyal mecralarda satılan ürünlerin çoğunluğunun sahte olduğunu ve içeriği

bilinmeyen bu ürünlerin insanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açtığını söyleyerek

açıklamasına şöyle devam etti:

“Oysa ki eczacılarımız vatandaşların sağlık bilgilerini kontrol ederek bu tip takviye edici 

vitaminler için ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek önermektedir. Bu ürünlerin Hekim ve Eczacı 

gözetimi olmadan kullanımı çok ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Hangi koşullarda 

muhafaza edildiği belli olmayan vitaminler her gün alışveriş yaptığımız marketlerde rahatlıkla 

satışa sunuluyor.

Takviye edici gıdaların günlük alım dozu olan birer ilaç olduğu unutulmamalı. İster

kimyasal isterse bitkisel kökenli olsun tüm ilaçlar eczacının uzmanlık alanıdır. Eczanelerimizde

Sağlık Bakanlığı tarafından denetimi yapılan, ısı, nem ve diğer saklama koşullarının yanı sıra

mevcut ürünlerin son kullanım tarihlerinin kontrolü yapılarak kaliteli şekilde muhafaza edilen,

insan sağlığına yönelik ürünlerin en güvenilir şekilde korunup saklandığı yerlerdir.

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

satışının yapılması gerektiğini savunuyoruz. İnsan sağlığını korumak için yasal olarak

görevlendirilmiş bir meslek olan eczacıların bu görevini başka bir meslek yer, mekân ya da

mecranın yapması mümkün değildir. Bu yüzden ilaç formunda olan bu ürünlerin yasal

düzenleme yapılarak insan sağlığının korunması için eczane dışında satışının önlenmesi artık

toplum sağlığının korunması için bir gerekliliktir.”

https://aydinlik.com.tr/teis-ten-gida-takviyelerinin-sadece-eczanelerde-satilmasi-icin-yasal-

duzenleme-talebi-256639

https://www.gercekgundem.com/saglik/298204/ilaclarda-vatandasi-bekleyen-market-tehlikesi

https://penceretv.com/yasam/ilaclarin-adresi-marketler-degil-121280h
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9 EYLÜL 2021 TARİHİNDE, 52 İLACIN GERİ ÖDEMEDEN ÇIKACAK OLMASI NEDENİYLE

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

SGK 52 İLACI GERİ ÖDEMEDEN ÇIKARDI

VATANDAŞIN İLACA CEPTEN ÖDEYECEĞİ PARA ARTTI !

SGK aldığı yeni kararla daha önce reçetelere yazılan, yıllarca hastaların ücretsiz alabildiği 52

ilacı artık ödemeyecek. Bunlar arasında kas gevşeticiden ağrı kesicilere kadar birçok ilaç

bulunuyor.

8 Eylül 2021 tarihli 31592 sayılı Resmi Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama

Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanarak bazı ilaçlar geri ödeme listesinden

çıkarıldı.

Geri ödeme listesinde çıkarılan ilaçlar arasında, kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap

giderici spreyler, vatandaşlarımızın pandemi döneminde en çok kullandığı ağız ve boğaz

spreyleri, bebeklerin diş çıkartırken ağrılarında kullanılan diş jellerinin bile bulunduğunu

söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “SGK bazı

ilaçları geri ödeme listesinden çıkararak zaten alım gücü düşük olan vatandaşlarımızın

birçoğunun ilaca ulaşmasını zorlaştırıyor” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan şu açıklamalarda

bulundu.

“SGK 15 Ekim’den sonra 52 ilacı geri ödemeyecek ve tebliğden 5 iş günü sonra 147 ilacı da on

günde 1’er kutu olacak şekilde ve kurumun belirleyeceği sabit bir fiyattan ödeyeceği için

vatandaşın vereceği fiyat farkı da daha çok olacak. Ayrıca eşdeğer fiyat referans bandı farkları

ise yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi. Böylece eşdeğer ilaçlardan alınacak farklar yüzde 5

oranında artmış oluyor. Eşdeğer ilacın referans bandının yüzde 5’e çekilmesiyle de vatandaşın

cebinden çıkacak fiyat farkı fazlalaşmış olacak.

SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ

TEİS olarak, sağlık harcamalarının bir gider kalemi olmadığını, halk sağlığına yapılan bir yatırım

olduğunu bu çerçevede de ilaç harcamalarında tasarrufun geri ödeme listelerinden ilaçların

çıkarılmasıyla olmayacağını ve bu yaklaşımdan vaz geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Eczane eczacılarının sendikası olarak bu düzenlemenin bir başlangıç olduğunu başka ilaç

gruplarının da yavaş yavaş ödeme kapsamından çıkacağını düşünüyoruz. Bu şekilde olan

kısıtlama asla tasarruf getirmeyecek, sağlık sistemini hastaların defalarca kullanması suretiyle

beklenenin aksine başvuru sayısında ve sağlık harcamalarında artışa neden olacaktır.

Nihayetinde ise vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret

fazlalaşmış olacak.

Kurum olarak önceki senelerde bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş olup,

uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu

görülmüştür. Bu yeni ödenmeyecek listesinde yer alan 52 ilaç da pahalı olmayan, birinci ve

ikinci kademede fiyatlandırılan ilaçlar olup denenmiş bir yöntemin tekrarında kamunun yararı

olmadığını bir kez daha belirtmek istiyoruz.

Unutmayalım ki, her şeyden tasarruf edilir ama sağlıktan tasarruf edilmez.
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14 EYLÜL 2021 TARİHİNDE SGK BAŞKANI SAYIN CEVDET CEYLAN ve SGK GSS

GENEL MÜDÜRÜ SAYIN GÖKHAN TUNA ÖZTÜRK MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ.

TEİS Yönetim Kurulu olarak, SGK Başkanı Sayın Cevdet Ceylan’ı ve SGK GSS Genel

Müdürü Sayın Gökhan Tuna Öztürk’ü makamında ziyaret ederek hem hayırlı olsun

dileklerimizi hem de mesleğimizin öncelikli sorunlarını paylaştık.

-MEDULA-SUT ENTEGRASYONU, 

-KRONİK HASTALIKLARDA REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİ UYGULAMASI ESASLARININ 

NETLEŞTİRİLMESİ, 

-SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANMASI İÇİN 

KILAVUZ/SİRKÜLER HAZIRLANMASI, 

-REÇETE KONTROLLERİNDE GECİKMENİN ORTADAN KALDIRILMASI, 

-SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA SEKTÖRÜN PAYDAŞLARININ ÖNCEDEN 

BİLGİLENDİRİLMESİ, 

-KKİ İNDİRİMLERİNDE OLUŞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI

konularında görüşme yapılmıştır.

5



TEİS’ten Haberler
Eylül 2021 

TEİS’ten Haberler – Eylül 2021 

16 EYLÜL 2021 TARİHİNDE EVRENSEL’E ‘SIK KULLANILAN BİRÇOK İLAÇ SGK

KAPSAMINDAN ÇIKACAK: SAĞLIKTA TASARRUF OLMAZ!’ BAŞLIKLI BASIN DEMECİ

VERİLDİ.

Ağrı kesici jel, merhem, kas gevşetici kremlerin de dahil olduğu 52 ilacın Sosyal Güvenlik Sigortası

(SGK) geri ödeme listesinden çıkarılacağı açıklandı. 8 Eylül tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan

tebliğ, 15 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu uygulama ile birlikte vatandaşın karşı karşıya

kalacağı koşulları Evrensel’e değerlendiren Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkan

Yardımcısı Burak Kaan Seyrekbasan, “İlaçta tasarruf olmaz, sağlıkta tasarruf olmaz. Buradaki hedef

halk sağlığının maksimum derecede korunması olmalıdır” dedi.

"VATANDAŞLAR BU İLAÇLARA PARAYLA ULAŞAMAZ"

Türkiye’de sağlık sisteminin devlet tarafından finanse edildiğini hatırlatan Seyrekbasan, “Böyle bir

durumda Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı ilaçları geri ödemeden çıkarması, vatandaşın bu ilaca

ulaşamaması ve parayla alma ihtimalinin olmadığı anlamına geliyor” diye konuştu.

"PANDEMİDE BOĞAZ ANTİSEPTİKLERİ OLAN SPREYLER ÖDEME LİSTESİNDEN ÇIKTI"

Seyrekbasan, yayımlanan tebliği kendilerinin de şaşırtıcı bulduğu ifade ederek şöyle konuştu:

“Pandemi koşullarında, üstelik de boğaz enfeksiyonlarının sık olduğu bu günlerde, boğaz

antiseptikleri olan spreyler ödeme listesinden çıktı. Bu bizim için de şaşırtıcı bir bilgi oldu. Çünkü

boğaz enfeksiyonlarında ilk akla gelen ilaçlar, boğaz spreyleriydi. Hastanın tedavisinin rahat

yapılabildiği, hatta hastanın yanında da taşıyabildiği günde 3-4 defa kullanabildiği ürünlerdi bunlar.

Bu ilaçların ödeme listesinden çıkarılması ve bunların yerine hastanın boğaz gargarasını kullanacak

olması bana göre tedaviyi aksatacaktır. Çünkü gargarayı hasta her yerde çok rahatlıkla

yapamayacaktır. Buna rağmen gargaralar ödeme listesinde kaldı kolay kullanılan spreyler ödeme

listesinden çıktı.”

"İLAÇLARA PARA VEREMEYECEK VATANDAŞLARIN TEDAVİLERİ AKSAYACAK"

Geri ödeme listesinden çıkarılan bir diğer ürünün ise bebek diş jelleri olduğunu söyleyen

Seyrekbasan, “Bunlar da diş çıkaran bebeklerde bebeğin ağrısını azaltan, bebeğin sürekli elinin

ağzında durmasını engelleyen ve diş yapısının bozulmasını engelleyecek ilaçlardı. Bunları da

vatandaşın parayla alması çok beklenmiyor. Türkiye’de nüfusun büyük bir kesimi bu ilaçlara para

veremeyecek durumda ve bu da tedavilerini eksik bırakacaktır” diye konuştu.

Açıklanan 52 ilaç dışında daha fazlasının da çıkarılması ve hastanın ilaca ulaşımının giderek

zorlaşacak olması konusunda endişe duyduklarını belirten Seyrekbasan, “Biz eczacıların görevi,

hastaların ilaca ulaşmasını sağlamaktır ama Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal devlet ilkesinden

ayrılarak bazı ilaçların ödemelerini çıkarır ve bunların ödemesini vatandaşın üzerine yıkarsa bu,

maalesef halk sağlığını olumsuz etkileyecektir” dedi.

"SIK KULLANILAN İLAÇLAR"

Bahsi geçen ilaçları doktorların sıklıkla yazdığını ve hastaların da kullanmaya alışkın olduklarını dile

getiren Seyrekbasan, “Geri ödeme listesinden çıkarılmasıyla 15 Ekim tarihinde uygulamaya

başlandığı andan itibaren bu konuda zorlanacağız. Doktorlara ve hastalara bu ilaçların ödenmediğini

ve başka bir ilaç yazılması gerektiğini açıklamak zorunda kalacağız. Bu geçiş bir kaos yaratacak;

çünkü bu ilaçlar bizim gündelik reçetelerimizde sıklıkla karşılaştığımız ilaçlardı. Bu ilaçlar ayrıca çok

da pahalı olmayan ve faydasına inandığımız ürünlerdi. Devletin buradan çok da tasarruf

sağlayacağını da sanmıyorum” diye konuştu.

Sosyal devlet ilkesi gereği olarak SGK’nin hastaların sağlığa kavuşması için gereken bütün tedbirleri

almak zorunda olduğuna dikkat çeken Seyrekbasan, “İlaçta tasarruf olmaz, sağlıkta tasarruf olmaz.

Hatta sağlıklı nesiller devlet için her zaman ekonomik koşullar doğurur. Buradaki hedef halk

sağlığının maksimum derecede korunması olmalıdır” uyarısında bulundu.

.
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18 EYLÜL 2021 TARİHİNDE EKMELVEGUL.NET’E ‘VATANDAŞIN İLACINDAN TASARRUF

OLMAZ!’ BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan: Bir devlet vatandaşın ilacından tasarruf edemez. 

(ekmekvegul.net)

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan SGK’nın geri ödeme kapsamında olan 52 ilacın listeden

çıkarılmasını ‘Bir devlet vatandaşın ilacından tasarruf edemez’ diyerek eleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), 8 Eylül 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ

ile 52 ilacın 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla geri ödeme listesinden çıkarılacağı duyuruldu. Söz

konusu ilaçların içinde boğaz spreyleri, ağrı kesici, kas gevşetici krem ve merhemler hatta

bebek diş çıkarma jelleri de yer alıyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı

Nurten Saydan, yapılması planlanan somut değişikliklerin sonuçları hakkında uyarılarda

bulunarak “İlaçlar geri ödemeden çıkarılınca pahalı ilaca göç oluyor. Bebek diş jellerinin ne gibi

bir zararı görülmüş? Zaten bunlar o kadar ucuz ki tasarruf edilemez. Bir devlet vatandaşın

ilacından tasarruf edemez” dedi.

Pandemi döneminde söz konusu ilaçların geri ödeme listesinden çıkartılmasıyla yapılan

değişikliği “ilginç bir sistem” olarak yorumlayan TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, “İlaç çünkü

tedavinin olmazsa olmazı. Sendika olarak ise bu adımın, geri ödemeden çıkacak ilaçların

başlangıcı olmasından endişeliyiz. Ülkemizdeki ekonomik seviye ve refah düzeyi belli.

Vatandaşlarımız zorlanacaktır. Bebek diş jellerinin ne gibi bir zararı görülmüş? Zaten bunlar o

kadar ucuz ki tasarruf edilemez. Bir devlet vatandaşın ilacından tasarruf edemez” dedi.

Daha önce geri ödeme listesinden çıkarılan vitaminler benzer deneyimleri yaşadıklarını

söyleyen Saydan, “Çok ucuza alınan vitaminlerin fiyatı yükseldi. İlaçlar geri ödemeden

çıkarılınca pahalı ilaca göç oluyor. Devletimiz sosyal bir devlettir ve birinci görevi vatandaşın

sağlığını düşünmek zorunda” diye konuştu.

‘BİR REÇETEYE ETKEN MADDESİ AYNI İKİ AĞRI KESİCİ YAZILAMAYACAK’

Bahsi geçen 52 ilacın da dahil olduğu 147 ilacın artık SGK tarafından 10 günlük olarak birer

kutu şeklinde ödeneceğini bildiren Saydan şunlara da dikkat çekti; “Düşünelim ki insanların hem

kolları hem bacakları ağrıyor ve ağrı kesici bir kreme ihtiyaçları var. O krem 10 gün içinde hem

kola hem bacağa yetmeyecektir ve bu sağlıklı bir tasarruf değildir. İlaçları gruplandırmışlar ve ne

kadar para vereceği de belli değil. SGK bir ücret belirlemiş o ilacın farkını da vatandaş

ödeyecek. Diyelim ki iki tane ağrı kesici krem var, bunların etken maddeleri aynı değil. İkisini

aynı reçeteye yazamayacak hekim arkadaş. Yani ağrı kesici kremlere, spreylere kısıtlama

getirdiler. Bu yanlış uygulamadan vazgeçmelerini umuyoruz.”

https://youtu.be/3nhqcZVRPaU

.
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19 EYLÜL 2021 TARİHİNDE ANKA HABER AJANSI’NA GRİP AŞILARI KONUSUNDA

BASIN DEMECİ VERİLDİ.

TEİS GRİP AŞISI İÇİN UYARDI: SGK'NIN ÖDEMEDİĞİ GRİP AŞISININ FİYATI 85

LİRA 12 KURUŞ

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Eczanelerimize

gelmeye başlayan ve SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısının fiyatı 85.12 TL olup

eczanelerden ücretli olarak verilmeye başlanmıştır” dedi.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşısının bu sene Covid-19 salgınından dolayı

her zamankinden daha önemli olduğuna dikkat çekti ancak eczanelere gelmeye

başlayan aşının SGK ödeme listesinde olmadığını ve fiyatının da 85 lira 12 kuruş olarak

belirlendiğini açıkladı. Saydan’ın açıklaması şöyle:

SGK ÖDEME LİSTESİNDE OLMAYAN GRİP AŞISININ FİYATI 85 LİRA 12 KURUŞ

Grip mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini gripten korumak için grip

aşılarını yaptırmaya hazırlanıyorlar. Eczanelerimize gelmeye başlayan ve SGK ödeme

listesinde olmayan grip aşısının fiyatı 85.12 TL olup eczanelerden ücretli olarak

verilmeye başlanmıştır.

DÜNYADA HER YIL 5 MİLYON GRİP VAKASI TESPİT EDİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip

vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor. Bu veriler

gösteriyor ki, grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler

yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor. Her yıl mevsimsel gribe neden

olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce

salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu

uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili

olmaktadır. Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına

bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı

yaptırılmalıdır. Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için

aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir.

Eylül ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir.

Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu

yaklaşık 6-8 ay sürer.

EYLÜL-KASIM AYLARI ARASI GRİP AŞISI YAPILMASI ADINA EN DOĞRU VE

ETKİLİ ZAMANLARDIR

Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve

ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji

öyküsü olanlara uygulanmamalıdır. Sonbahar dönemi, yani Eylül-Kasım ayları arası grip

aşısı yapılması adına en doğru ve etkili zamanlardır. Grip aşısını yaptırmanızın

ardından ilgili grip mevsimi boyunca koruma sağlar.”
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GRİP VE COVİD-19’U EŞ ZAMANLI OLARAK GEÇİRMEK SİZE ÇOK AĞIR

TABLOLAR ÇIKARABİLİR

Grip aşısı insanı koronavirüse karşı korumaz influenza virüslere karşı korur.

Koronavirüs, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda daha yıkıcı etkilere sahip olduğu için

gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemi büyüktür. Grip ve Covid-19’u eş zamanlı

olarak geçirmek size çok ağır tablolar çıkarabilir. Grip aşınızı yaptırıp önleminizi

aldığınız takdirde bu ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır. Yapılan çalışmalar, grip

enfeksiyonu ile COVID-19 enfeksiyonunun birlikte daha ağır belirti ve komplikasyonlara

yol açtığını ortaya koymuştur.

GRİP AŞINIZI ECZANELERDEN TEMİN EDEREK AİLE HEKİMLİKLERİNDE

YAPTIRABİLİRSİNİZ

Grip aşısı özellikle riskli gruplara yönelik olarak aile hekimliklerinde yapılabilir. Aşı

uygulandığı sırada vücutta ikinci bir hastalığın bulunması, aşı uygulaması sonrasında

elde edilmesi planlanan bağışıklık yanıtının yetersiz kalmasına yol açabilir. Bu nedenle,

vatandaşlarımıza genellikle hastalık belirtilerinin geçmesinden sonra grip aşısı

yaptırmaları tavsiye ediyoruz.”

https://ankahaber.net/haber/detay/teis_grip_asisi_icin_uyardi_sgknin_odemedigi_grip_as

isinin_fiyati_85_lira_12_kurus_54717

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tum-eczaci-isverenler-sendikasindan-grip-asisi-

uyarisi-1870365

https://www.sondakika.com/haber/haber-teis-genel-baskani-saydan-salgin-doneminde-

grip-14407613/

https://www.konhaber.com/haber-

teis_genel_baskani_saydan_salgin_doneminde_grip_asisi_yaptirmanin_onemini_vurgul

adi-1614309.html

https://www.aydinlik.com.tr/haber/tum-eczaci-isverenler-sendikasi-ndan-grip-asisi-

aciklamasi-258035

https://www.birgun.net/haber/teis-sgk-nin-odemedigi-grip-asisinin-fiyati-85-lira-12-kurus-

359314

https://www.ntv.com.tr/saglik/grip-asisi-eczanelerde-85-12-tlye-satista,-

FAlFAqw1EyVQKmo18AArA
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21 EYLÜL 2021 TARİHİNDE TİTCK BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BAŞKANI ECZ. 

BAYRAM ÖZKAN MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ.

Sendika Yönetim Kurulu olarak TİTCK Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Ecz. Bayram 

Özkan makamında ziyaret edilerek aşağıdaki sorunlar paylaşılmıştır.

TEİS (Tüm Eczacı İşverenler Sendikası)

Görüşülen Konu Başlıkları

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ STOK TUTARLILIĞI

ECZANE YAZILIMLARININ AKREDİTE EDİLMELERİ

İLAÇ AİDİYETİNDE SORUMLULUK SINIRI

SATIŞI YASAKLANAN İLAÇLAR VE BU İLAÇLARIN İADE SÜREÇLERİ

İLLER ARASI İLAÇ TAKAS YASAĞI

ECZACININ KULLANIMINA SUNULMASI GEREKEN “İLACIM NEREDE” 

UYGULAMASI

İTS ÜRÜN HAREKETLERİ SORGU EKRANINDA ÜRETİCİ VE ECZA DEPOSU 

KAYITLARININ ECZACILARA AÇILMASI

DEAKTİVASYON HAKKI TANIMLAMASI

İTS ÜRÜN STATÜSÜ “ARADA” GÖZÜKEN ÜRÜNLER

Kuruma verilen rapor için tıklayınız.
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21 EYLÜL 2021 TARİHİNDE ANADOLU AJANSI’NA ‘SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 

'FONKSİYONEL TIP' ÜRÜNLERİNE YASAL ÇERÇEVE’ BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) ilgili paydaşlarla hazırlayıp görüşe

açtığı taslak yönetmelik yayımlandığında, Türkiye'de ilk kez "fonksiyonel tıp" olarak da bilinen

homeopatik tıbbi ürünlerin ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerden güvenli şekilde satışının

yapılması sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TİTCK tarafından halk arasında "fonksiyonel" veya

"bütünleyici tıp" olarak da bilinen homeopatik tıbbi ürünlerin yasal çerçeveye kavuşması için bir

süredir devam eden çalışmalar son aşamaya ulaştı.

Homeopatik tıbbi ürünlerin AB ülkeleri, İngiltere ve Kanada gibi ülkelerdeki mevzuat uygulamalarını

inceleyen TİTCK, ardından düzenlenen çalıştaylarda ilgili paydaşların görüşlerini aldı. Bu görüşlerle

nihai haline kavuşan "Homeopatik Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği Taslağı" bir süre önce

görüşe açıldı.

Endüstriyel olarak hazırlanmış, geleneksel veya endüstriyel yöntemlerle üretilmiş homeopatik tıbbi

ürünlerini kapsayan yönetmelikle, homeopatik tıbbi ürünlerin istenen güvenliliğe ve gereken kaliteye

sahip olmalarını sağlamak amaçlanıyor.

Sadece eczanelerde satılabilecek

Yönetmelik taslağında söz konusu ürünlerin ruhsatlandırma, ambalajlama ve dağıtım işlemlerinde

uygulanacak usul ve esaslar ile ruhsatlandırılmış homeopatik tıbbi ürünlere ilişkin uygulamalar yer

alıyor.

Gelen görüşlerle son şekli verilecek yönetmelik taslağı hayata geçtiğinde, homeopatik tıbbi ürünlerin

Türkiye'de ilk kez yasal çerçevesi olacak. Böylelikle bu alandaki ürünlerin ruhsatlandırma süreçleri

belirlenecek ve sadece eczaneler üzerinden güvenli şekilde satışı sağlanacak.

"Kamu sağlığı için çok önemli"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Ceyhun Kabahasanoğlu, yeni

mevzuatın önemine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, homeopatik tıbbi ürünlerin güvenliği

garanti edecek şekilde yeterli derecede seyreltilmiş ürünler olduğuna dikkati çekti.

Kabahasanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Avrupa'da akut rahatsızlıklarda geniş bir yaş aralığına hitap edebilecek şekilde

kullanılabilen bu ürünlerin Sağlık Bakanlığınca sahiplenilmesi kamu sağlığı için çok önemliydi.

Bakanlıkça yapılan çalışmaların neticesinde ve eczacıların bu ürünlere sahip çıkması sonucunda

homeopatik tıbbi ürünlerin gerekli kontrol ve denetimlerden geçerek, halkın birincil sağlık danışma

noktası olan eczaneler üstünden satışı güvenle yapılabilecek."

Kabahasanoğlu, söz konusu ürünlere yönelik gerekli tanımlamanın yapılıp mevzuatının 

hazırlanmasıyla homeopatik ürünlerin tedavide daha yaygın kullanılabileceğini düşündüklerini 

vurguladı.

Homeopatinin geçmişi 1800'lü yıllara kadar uzanıyor

"Vücudun kendini doğal bir şekilde iyileştirmesine destek olan bütüncül bir tedavi yöntemi" olarak

tanımlanan homeopati, "benzer benzeri iyileştirir" ilkesine dayanıyor ve geçmişi 1800'lü yıllara kadar

uzanıyor.

Dünyada birçok ülkede yaygın kullanıldığı belirtilen tedavide, çok düşük dozda verilen homeopatik

ilaçlar ile hastaya herhangi bir zarar vermeden onu tamamen doğal yollarla iyileştirmek hedefleniyor.

Homeopatide kişilerin sağlık problemlerine sadece bedensel şikayetleri ile değil fiziksel, duygusal ve

zihinsel düzlemlerde bütüncül yaklaşılıyor.
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23 EYLÜL 2021 TARİHİNDE ‘İLAÇLAR ECZANELERDEN ALINMALI, ÇÜNKÜ

ECZANELERDE SAHTE İLAÇ BULUNMAZ!’ BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

KAÇAKÇILAR İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYIYOR !

TEİS’TEN VATANDAŞLARA SAHTE İLAÇLARA KARŞI DİKKATLİ OLUN UYARISI

TEİS: İLAÇLAR ECZANELERDEN ALINMALI, ÇÜNKÜ ECZANELERDE SAHTE İLAÇ

BULUNMAZ!

İstanbul’da Piyasa değeri 7.5 milyon liralık sahte ilaç ele geçirildi. Yakalanan bu sahte ürünlerin

içinde COVİD-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yanı sıra yağ yakıcı, zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve

hormon geliştirmeye yarayan 445 bin 195 adet ilaç bulunuyor.

Toplum olarak pandemi sürecini en hasarsız biçimde atlatmaya çalıştığımız şu günlerde dahi

sadece para kazanma amacı güden ve ehil olmayan kişi veya kişilerin insan sağlığının hiçe

saydığını söyleyen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Her

zaman söylediğimiz gibi ilaç ehil olmayan yerlerden ya da kişilerden alınmamalı. Bu konunun

uzmanı olan eczacı danışmanlığında eczanelerden alınmalı. Çünkü eczanelerimizde sahte

ilaç bulunmaz” dedi.

Sahte ilaç pazarının yüksek kar getirmesi ve tüketicinin kolaylıkla bu ürünlerin orijinal olduğuna

inandırılmaları sahte ürün ticareti yapanlar için ortamı daha da cazip hale getirdiğini söyleyen

Saydan şöyle devam etti:

SAHTE İLAÇLARIN BAŞINDA ZAYIFLAMA İLAÇLARI GELİYOR

“Bu ilaçlar merdiven altında üretilip satılabiliyor. İnternet ve benzeri platformlarda özendirici

reklamları yapılarak bu ürünler halka sunuluyor. Kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen

ve gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış bu ürünlerin satılması, halk sağlığı açısından büyük

riskler taşıyor. Ülkemizde sahte ilaçların başında zayıflama ilaçları, afrodizyak etkili ilaçlar, saç

ürünleri ve hormonlar başı çekiyor.

Sahte ilaçlar, etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkilere, zehirlenmelere ve hatta

ölümlere neden olabiliyor. Bu yüzden vatandaşlarımız, ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin

etmeliler.

Eczanelerimizdeki ilaçlar İlaç Takip Sistemi üzerinden Sağlık Bakanlığı'nın takip ve kontrolü

altındadır. Eczanelerimizdeki her bir ilacın üstünde T.C. kimlik numarası gibi karekodu

bulunmaktadır. Yine Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bir uygulama ile vatandaşlar

eczanelerimizden aldıkları ilaçların karekodlarını akıllı cep telefonları ile kontrol edebilmektedir.

Dolayısıyla eczanelerden sahte ilaç alınması söz konusu olmadığı için vatandaşlarımız ilaç

temin ederken sağlıklarını riske atacak yollardan uzak durmalıdır.

Halk sağlığına ciddi bir tehdit oluşturan eczane dışında ilaç satışına izin verilmemeli ve bu

konuda ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.”
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25 EYLÜL 2021 TARİHİNDE MİLLİYET GAZETESİ’NE GRİP AŞISI 65 YAŞ VE

ÜZERİNE ÜCRETSİZ OLMALI’ BAŞLIKLI BASIN DEMECİ VERİLDİ.

‘Grip aşısı 65 yaş ve üzerine ücretsiz olmalı’

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, 90 yaşında

ya da kronik hasta dahi olsa vatandaşın grip aşının sistem tarafından

karşılanmadığını söyledi.

AYKUT YILMAZ Ankara - “80 liralık aşı için insanlar mağdur oluyor” diyen Saydan, 65

yaş üstü hastaların tamamına ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara ücretsiz grip

aşısı imkânı tanınmasını istedi.

‘Piyango kadar zor’

“Grip aşısının risk grubunda olan kişilere sistemde ücretsiz çıkması adeta piyango

çıkması kadar zor” ifadesini kullanan Nurten Saydan, vatandaşların aşılarını olabilmek

için aile hekimine gidip reçete yazdırdığını ancak sistemin uygun bulmadığını söyledi.

Saydan, “Kronik hasta da olsanız 90 yaşında da olsanız Sağlık Bakanlığı’nın sistemi

aşılarınızı şu anki sisteme göre karşılamıyor. Aile hekimlerinden aldığımız bilgiye göre

yaklaşık 100 grip aşısı reçetesi yazma girişiminden ikisi sistem tarafından onaylanıyor”

dedi. 90 yaşındaki bir hasta için sistemin “Hasta influenza açısından 1. öncelikli çok

yüksek risk grubunda değildir. Hastanın durumu diğer öncelik grubu açısından ileride

yeniden değerlendirilecektir” mesajı verdiğini belirten Saydan, şöyle konuştu:

‘Vatandaş mekik dokuyor’

“Neye göre değerlendirilecek? Zaten hasta yaşı itibarıyla risk grubunda. Kovid-19 salgını

yeterince sağlığımızı olumsuz şekilde etkiliyor. Üstüne bir de grip aşıları

yaptırılamayınca sağlığımız daha da riske girecektir. Aşılarını olmak isteyen çoğu yaşlı

ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız bu pandemi ortamında aile hekimi ve eczaneler

arasında gereksiz yere mekik dokuyor. Bu durum hem salgın riskini artırıyor hem de

vatandaşları yorarak zaman kaybetmelerine yol açıyor. Bu belirsiz durum halk sağlığı

açısından ciddi tehdit oluşturuyor.

TEİS olarak belirtmek istiyoruz ki, Sağlık Bakanlığı’nın biran önce sistemdeki

kısıtlamaları kaldırarak, her yıl olduğu gibi 65 yaş üstü hastaların tamamına ve kronik

hastalığı olan vatandaşlarımıza ücretsiz grip aşısının reçetelenmesini sağlayacak

sistemi kurgulayarak sorunu çözmesi gerekmektedir.”

https://www.milliyet.com.tr/gundem/grip-asisi-65-yas-ve-uzerine-ucretsiz-olmali-6606140
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29 EYLÜL 2021 TARİHİNDE ‘GRİP AŞISINDAKİ BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR, AŞI

OLMASI GEREKENLER SİSTEMDE HALA TANIMLANMADI!’ BAŞLIKLI BASIN

AÇIKLAMASI YAPILDI.

GRİP AŞISINDAKİ BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

GRİP AŞISI OLMASI GEREKENLER SİSTEMDE HALA TANIMLANMADI!

Eylül ayıyla birlikte grip mevsimi başladı ve vatandaşlar grip aşılarını yaptırmak için aile

hekimlerine gidip reçete yazdırıyorlar ancak sistem uygun bulmayıp aşıları karşılamıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, 90 yaşında ya da

kronik hasta dahi olsanız grip aşınız sistem tarafından karşılanmıyor diyerek, “80 liralık

aşı için insanlar mağdur oluyor” dedi.

“Grip aşısının risk grubunda olan kişilere sistemde ücretsiz aşı çıkması adeta piyango

çıkması kadar zor” diyen Saydan açıklamasına şöyle devam etti:

“Vatandaşlar aşılarını olabilmek için aile hekimine gidip reçete yazdırıyor, ancak sistem

uygun bulmuyor. Kronik hasta da olsanız 90 yaşında da olsanız Sağlık Bakanlığı’nın

sistemi aşılarınızı şu anki sisteme göre karşılamıyor. Aile hekimlerinden aldığımız bilgiye

göre yaklaşık 100 grip aşısı reçetesi yazma girişiminden 2’si sistem tarafından

onaylanıyor.

90 yaşındaki bir hastaya sistem “Hasta influenza açısından 1. Öncelikli çok yüksek

risk grubunda değildir. Hastanın durumu diğer öncelikli grubu açısından ileride

yeniden değerlendirilecektir” diyor. Neye göre değerlendirilecek? Zaten hasta yaşı

itibariyle risk grubunda. Covid-19 salgını yeterince sağlığımızı olumsuz şekilde etkiliyor.

Üstüne bir de grip aşıları yaptırılamayınca sağlığımız daha da riske girecektir.

Aşılarını olmak isteyen çoğu yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız bu pandemi

ortamında aile hekimi ve eczaneler arasında gereksiz yere mekik dokuyor. Bu durum

hem salgın riskini artırıyor hem de vatandaşları yorarak zaman kaybetmelerine yol

açıyor. Bu belirsiz durum halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor.

TEİS olarak belirtmek istiyoruz ki, Sağlık Bakanlığı’nın biran önce sistemdeki

kısıtlamaları kaldırarak her yıl olduğu gibi 65 yaş üstü hastaların tamamına ve kronik

hastalığı olan vatandaşlarımıza ücretsiz grip aşısının reçetelenmesini sağlayacak

sistemi kurgulayarak sorunu çözmesi gerekmektedir.”
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