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HASTALIKTA

SAĞLIKTA
ECZACINIZ
YANINIZDA
Fedakarca çalışan tüm eczacılarımıza, kalfalarımıza
ve diğer çalışanlarımıza şükranlarımı sunarım.
Ecz. Esra

NEMLİ KURTBOLAT
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HASTALIKTA SAĞLIKTA
ECZACINIZ YANINIZDA
15. Bölge Eczacı Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat,
“eczacılar olarak koronavirüs sürecinde halkımızı rahatlatıp, paniğe kapılmayı engellediğimizi, bulaş riskini azaltmak için üzerimize düşen görevi
fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz” dedi.
“Koronavirüs tüm dünyayı etkileyen bir pandemi. Hepimizin ömründe belki de ilk yaşadığı
bir durum. Bizim için de zor bir süreç. Daha
önce yaşayıp deneyimlemediğimiz bir süreç. Eczacılar olarak panikledik, korktuk. Hepimiz için öncelik sağlık. Biz bilim insanıyız. Fakülteden mezun
olurken bilim insanı olarak mezun olduk, bir yemin ile
yola çıktık. Onun için kendimizi çok kısa sürede toparladık. Gerekli önlemlerimizi eczanelerimizde ve çalışanlarımız
açısından aldık. Bu süreçte halkı paniklememeye çalıştık. Bu süreçte
sürece kısa sürede adapte olduk. Halkın en yakın sağlık danışmanlarıyız. Birinci basamak sağlık hizmeti veriyoruz. Halkımızı rahatlatıp,
paniğe kapılmayı engellediğimizi düşünüyoruz. Bulaş riskini azaltmak
için üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiğimizi düşünüyoruz.
ECZACILAR GÖREVİNİN BAŞINDA
Bu pandemi ilanından itibaren tüm eczaneler normal mesaiye devam
ediyorlar. 65 yaş üstü meslektaşlarımız da kronik rahatsızlığı olanlar,
birkaç ay sonra bebek dünyaya getirecek olan meslektaşlarımız da
görevini yerine getiriyor. Mesai saatlerimizde bir değişiklik yok.
Bu yoğunluğu öngördüğümüz için bulaş riskini azaltmak adına
nöbetçi sayımızı da artırdık. Dışarıya çıkan hasta sayısı çok
az. Reçete sayısı çok azaldı. Eczaneye müracaat eden
hasta sayısı çok az. Devletimizin getirdiği kolaylıklar var.
Kronik rahatsızlığı olan, raporlu ilaç kullananlar için raporları bitmiş olsa dahi 3 aylık ilaçlarını alabiliyorlar. Eczaneye gelecek, hekimlere gidecek hasta sayısında
ciddi bir azalma oluşturdu. Hastaneye ya da sağlık
ocağına gitmeden ilaçları temin edilebiliyor.

biz de çeşitli tedbirler aldık. Güvenlik şeridi oluşturduk,
hastalarımızı dışarıda beklettik.
SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN İYİ BİR ZAMAN
COVİD-19 tedavi protokolünde yer alan ilaçlar var.
Devletimiz hastalığın kontrolünü sağlamış durumda. Bu ilaçların temini için eczanelere müracaatlar oldu. Bu ilaçlar raporla karşılanan reçete
grubunda. Prosedürü farklılaştı. Raporlu hastalar ilacı tedavi ediyor ama onun dışındakiler bakanlıkça kullanılıyor. Zaten koronavirüsten
koruyan bir ilaç yok. Bunun için bağışıklık sisteminin
güçlü olmasını öneriyoruz. Hasta grubunda hala sigara kullananlar varsa, riski çok artırıyor. Sigarayı bırakmak için iyi bir dönem.
MASKEDE ARTAN
FİYATTAN BİZ
SORUMLU DEĞİLDİK
Eczacılar ilaç danışmanıdır, sağlık danışmanıdır. Şu an herkesin en
büyük ihtiyacı maske. Anlayışla karşılıyoruz. Maske eczanelerin bire
bir satışta bulunduğu ürünler değil. Stokta yok. Tüm dünya maske ile
ilgili bir süreç yaşanıyor. Eczanelerde maske stoku yok. Talep oluştu,
eczaneler maske temini yoluna gitti. Bir şeye ne kadar çok talep varsa,
fiyat değişir. Eczanede satış kaleminde olan bir çok ürün var. Hiçbir
hasta şunu diyemez: Pandemi döneminde şu üründe fiyat arttı. Sadece
maskede arttı. Bize de yüksek fiyatla geldi. Karsız bir şekilde
maskeyi halkımıza ulaştırdık. Burada eczacılar zan altında
kaldı. Para ile karşı karşıya kaldığı yer eczaneler oldu. Sitemde bulundular. Ama kaynağı biz değildir, tedarikçilerdi.
Biz kendimizi bir savaşta görüyoruz. Biz kendimizi savaşta en önde olan piyade askerler olarak görüyoruz.
Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Şu an bütün eczacılar gurur yaşıyor. Çünkü halk sağlığı için en önde savaşan neferleriz. Bir süre kötü ithamlarla karşılaştık.
Üzüldük, kırıldık, incindik ama yinede görevimizin başında olduk.

POZİTİF VAKA İLAÇLARI ARTIK
HASTANEDEN KARŞILANIYOR
Vakalarla ilgili 16 Nisan’a kadar pozitif vakaların ayakta tedavi olanların ilaçlarını biz
karşılıyorduk. Ama 16 Nisan’dan sonra bu
hastaların ilaçları hastaneden karşılanıyor.
Onun dışında tedavisi tamamlananların
ilaçları eczanelerimizden karşılanıyor. Şu
ana kadar vefat eden eczacı sayımız 5. 4’ü
eczacı, birisi teknisyen. Sağlık ocakları ve
hastanelerdeki yoğunluk azaldı. Hastalar
eczanelere daha rahat ulaşabiliyor. Eczanelerdeki risk daha fazla. Bir dönem maske temini için eczanelerin yoğunluğu çok fazlaydı.
Bu dönemde bulaş riski arttı. Daha sonra

Esra Nemli Kurtbolat

KÜÇÜCÜK BİR GÜLERYÜZ BİZE YETER
Pandemi hepimizin zorlandığı bir süreç. Sağlık
çalışanları, doktorlar, hekimler, eczacılar, teknisyenler, tüm tıbbi personel, bunun dışında
hizmet veren herkesin bir şeye ihtiyacı var.
Sadece güleryüz. Bu motivasyon sağlayacaktır. İnanıyorum ki bu zorlu günleri
aşacağız. Eczacılık bugünden sonra
daha güzel olacak. Bu süreçten sonra
daha görünür hale geldik. Sağlığa şiddet yasası çıktı, eczacılar ve çalışanları
da bu kapsamda. Bu bizim için gurur ve
sorumluluk. Bugünleri aşacağız. Biz hastamızla kol kola sarıldığımız, kahve içmeye
devam edeceğiz. Şifa dağıtmaya devam edeceğiz.
Tek isteğimiz bizlere karşı güleryüzlü olmaları.”
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MASKELER
ECZANELERDE
BAŞARIYLA
DAĞITILDI
Isparta merkez ve ilçelerindeki 168 eczanede 27 Nisan’da başlayan maske dağıtımında 10 günde 128 bin
500 kişiye ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği arasında yapılan görüşmeler kapsamında halkın ihtiyacı olan maskeler ücretsiz olarak eczanelerde dağıtıldı. Isparta
Eczacı Odası üyesi 168 eczacı, 27 Nisan’dan sonra 10
gün içinde 128 bin 500 vatandaşımıza 642 bin 500
maske dağıttı.
SEYMENOĞLU VE
BAŞDEĞİRMEN’E TEŞEKKÜR
15. Bölge Eczacı Odası Başkanı Ecz. Esra Nemli
Kurtbolat, şu açıklamayı yaptı: “Pandemi sürecince fedakarca çalışan sağlık çalışanları olarak eczacılar ve
eczane çalışanlarımız Isparta il merkezi ve ilçelerimizde 27 Nisan 2020’den itibaren 128 bin 500 vatandaşımıza 642 bin 500 adet maske dağıtımını
gerçekleştirmişlerdir. Halkımıza duyurulması ve hızlı bir
şekilde maske temini yapmaları için kurumsal destek
veren Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu ile Belediye
Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür
ederiz.
Ayrıca maskeler eczanelerimize sistematik bir şekilde
aksaklık yaşatmadan dağıtımını yapan Selçuk Ecza
Deposu Antalya Şube Müdürümüz Cemil Akçay ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Emeği geçen tüm eczacılarımıza ve eczacı teknisyenlerimize de sonsuz
teşekkürler.”
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TÜRKİYE’NİN BAŞARISINDA
ECZACILARIN DA PAYI BÜYÜK
Ak Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Eczacılar Odası yönetimini ziyaret ederek koronavirüs ile mücadele sürecine verdikleri destekten ötürü
teşekkür etti.
AK Parti Milletvekili Recep Özel, Isparta temasları kapsamında Eczacılar
Odası’nı da ziyaret etti. Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli ile yönetimini ziyaret eden Milletvekili Özel, koronavirüs sürecinde verilen desteğe
teşekkür etti. Milletvekili Özel’in ziyaretinde Türk Eczacılar Birliği Yönetim
Kurulu Üyesi Saygın Gargın ile eski başkanlardan Ramazan Ziya Örmeci
de hazır bulundu.

Eczacılar Odası Başkanı Ecz. Esra Nemli Kurtbolat, Milletvekili Özel’e
ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek “Isparta’daki tüm eczacılar olarak
maske dağıtımı ve sağlık hizmeti konusunda eksiksiz bir şekilde görevimizi yerine getirdik. Tüm eczanelerimizde 642 bin 500 adet maske dağıtımı gerçekleştirdi. Bu maskeleri 128 bin vatandaşımıza ücretsiz bir
şekilde ulaştırdık. Bu süreçte nöbetçi eczane sayımızı artırdık. Sağlık ve
ilaca erişimde herhangi bir aksaklık yaşatmadık. Halka en yakın sağlık
danışmanları olarak hizmetimize devam ettik ve etmeye devam ediyoruz”
dedi.
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54 ECZACI ODASINDAN ÇAĞRI

ECZANELER
ZOR DURUMDA

Türkiye’deki 54 Eczacı Odası ortak bildiri yayınladı. Isparta Eczacılar Odası’nın da imza attığı bildiride kamu, ilaç sanayicileri
ve dağıtım kanallarına çağrıda bulunuldu. İşte o açıklama:

ECZACI ODALARINDAN KAMU, İLAÇ
SANAYİCİLERİ ve DAĞITIM KANALLARINA ÇAĞRI
Koronavirüs salgını öncelikle bir sağlık krizidir, ancak üretimden tedariğe ve tüketime
kadar bütün ilaç zincirini de sarsmaktadır. Eczacılarsa bu süreçte ellerini taşın altına
koyarak, tüm yaşamsal tehditlere rağmen hastalarına ilaç-eczacılık hizmeti vermeye
devam etmektedir.
Bu krizin yarattığı daralmadan kaynaklı ekonomik yükü bireysel eczane işletmelerinin
kaldırması mümkün değildir ve durum gittikçe zorlaşmaktadır. Eczacının her türlü dayanışmaya ihtiyacı vardır.
Öncelikle, faizler yükseldiğinde vadeleri geri çeken ilaç sanayii ve dağıtım kanallarımız
faizler düştüğünde bunları eczacıya olumlu yansıtmakta tereddüt etmemelidir.
Bu kapsamda; krizin gidişatına göre yeniden değerlendirmek üzere, ayrım yapmaksızın,
tüm eczacıların tüm borçlarının üç aylık bir süre için faizsiz olarak yapılandırılması ve
taksitlendirilmesi talebimizdir.
Kamu otoritesi de tüm ilaç sektörüne ve eczacılara bir an önce gerekli yaşamsal desteği
sağlamalıdır. Birçok sektöre yardım eli uzatan devlet de böylesi stratejik bir alana sahip
çıkmalı, masanın başına oturup bileşenlerle birlikte alanın rehabilite edilmesine hem
destek olmalı, hem de koordine etmelidir.
Eczanelerin borç ötelemesinin ötesine geçilmeli, gittikçe düşen ciroların eczaneleri kapanma tehlikesi ile karşı karşıya getirmesi karşısında eczanelere somut ekonomik girdiler
sağlanmalıdır.
Kamuya verilen ıskontolar sıfırlanmalı,
Reçete hizmet bedelleri artırılmalı,
İlaç fiyat kararnamesindeki karlılık kademeleri güncellenmeli,
Hiçbir şekilde istihdam daralmasına gitmeyen eczacılar için çalışanlara yönelik katkı ve
teşvikler sağlanmalıdır.”

6

15. BÖLGE ISPARTA ECZACI ODASI

Haziran 2020

CANLA BAŞLA ÇALIŞAN

ECZACILARIMIZA
TEŞEKKÜR EDERİZ
Isparta Eczacılar Odası, mesleğinin ilanının 181.
yılını mütevazi ve kısıtlamalı bir tören ile kutladı.
Eczacılar Odası Başkanı Esra Nemli Kurtbolat,
basın açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Bizler, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan bir
mesleğin mensuplarıyız. Bugün bizler bu topraklarda bilimsel eczacılığın kuruluşunun 181.
Yılını kutluyoruz. 1839 yılının 14 Mayıs’ında
Mekteb-i Tıbbiye’de açılan eczacılık sınıfı ile eczacılık ülkemizde akademik bir mesleğe dönüşmüştür. Bu sebeple 14 Mayıs biz eczacılar
ve mesleğimizin geleceği için önemli ve simgesel bir tarihtir.
Mesleğimizin köklü tarihinden aldığımız güçle
mesleğimize duyduğumuz güvenle eczacılık
mesleğini ileriye taşımak, insan ve toplum sağlığına değer katmak için çalışıyoruz. Halka en
yakın sağlık danışmanı olan biz eczacılar; köylerden kentlere, ülkenin her köşesine yayılmış
hizmet ağı ile en kolay ulaşılan sağlık çalışanları
olarak, kesintisiz ilaç ve sağlık hizmeti veriyoruz.
Eczanelerimizin kapısından giren, derman ara-

yan hastalarımızın dertlerine ortak oluyor,
çözüm bulmak için her koşulda, canla başla çalışıyoruz.
Tüm dünya ile birlikte çok zor günlerden geçiyoruz. Bir virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve hayatımızı derinden sarstı. Her şeyden önce
pandemi ile mücadelede hayatını kaybeden tüm
sağlık çalışanlarını rahmetle anıyoruz.
Sürecin başından bu yana ülkemizin her noktasında kendisinin ve sevdiklerinin önüne halk
sağlığını koyarak canla başla çalışan eczacılarımıza ve eczane çalışanlarımıza bir kez daha
teşekkür ediyoruz. Mesleğimizin gücünü, önemini bir kez daha gösterdik.
Bu süreç hepimiz için değiştiren ve dönüştüren
bir nitelik taşıyor. Bunu hep beraber deneyimliyoruz. Düzen bir kez bozulduğunda hayatı
idame ettirenler çok net biçimde ortaya çıkıyor.
Bizler, tüm sağlık çalışanları olarak yaşamın devamı için verdiğimiz somut katkımızla gurur duyuyoruz.
Bu süreçte birinci basamak sağlık çalışanları

olarak biz eczacılar çok büyük sorumluluklar üstlendik. “Halka en yakın sağlık danışmanı” tanımının ne denli doğru olduğunu bir kez daha
deneyimledik. COVID-19 mücadelesinin yanı
sıra kronik hastalarımızın raporlu reçetelerini sorunsuz bir biçimde ulaştırmaya devam ettik. Hekimlere ulaşamayan hastalarımızın basit
rahatsızlıklarında tavsiyelerde bulunduk. Kronik
hastalarımızı takip etmeye devam ettik. Sağlık
sisteminin yükünü büyük ölçüde azaltmak için
elimizden gelen gayreti gösterdik. Son olarak, iş
yükümüzü üçe hatta dörde katlayacak şekilde,
80 milyon adedin üzerinde ücretsiz maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık.
Bu vatanın evladı olmanın verdiği sorumluluk ve
mesleğine başlarken yaptığı yemin gereği özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımıza teşekkür
ediyoruz. Pandemi sebebiyle kaybettiğimiz meslektaşlarımız ve personelimizi de rahmetle anıyoruz.
Sağlıklı günler hayaliyle meslektaşlarımızın 14
Mayıs Bilimsel Eczacılık Gününü kutluyoruz.”
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TEB’DE

ISPARTA’YI
TEMSİL EDİYOR

Saygın Gargın
Isparta Eczacı Odası eski başkanlarından Saygın Gargın, Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti’nde sayman olarak görev yapıyor. Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz. Saygın Gargın, şu
açıklamalarda bulundu:
27 Bin ECZANENİN ÜST ÖRGÜTÜ
“Türkiye’de 54 eczacı odası var. Isparta, bunlardan birisi. 2019 Aralık
başında seçimlerimiz oldu. Türk Eczacılar Birliği’nde Merkez Heyeti
11 kişilik. Ben sayman olarak görev yapıyorum. Sürekli burada mesai
veriyoruz. Yurt dışından getirttiğimiz ilaçlar var. TEB olarak o ilaçları
hastalara biz ulaştırıyoruz. Eczacılar Birliği’nde 130 kişiye istihdam
sağlıyoruz. Başkanımız, başkan yardımcısı, genel sekreterimiz, sayman olarak ben sürekli burada mesai harcıyoruz. 27 bin eczanenin
üst örgütüyüz. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumla diyalog içinde olan bir kurumuz.
BU YASAYI ÖNEMSİYORUZ
Biz sağlıkta şiddetle ilgili eczanelerimizde vakalar yaşıyorduk. Hekimlerle ilgili olanlar haber oluyordu. Eczanelerde de vatandaşın tepkileri
ile karşılaşılıyordu. Sağlık çalışanları bu süreçte biraz daha görünür
oldu. TBMM sağlık çalışanlarının talepleri karşılık buldu. Sağlık hizmeti
sürdüren herkes bu yasanın kapsamında. Türkiye’de toplamda 1 milyon 100 civarında sağlık çalışanı söz konusu. Hepsi yasa kapsamında.
Hepimiz hastayı iyileştirme adına yemin ediyoruz. Yeminimiz gereği
hastaya negatif davranışımız olamaz. Bu yasayı çok önemsiyorum.
Sağlık çalışanlarının toplum tarafından görünür olması bakımından
bizim motivasyonumuzu artırdı.
TÜRKİYE AVANTAJLI BİR ÜLKE
Bir savaş içerisindeyiz. Isparta’da Pandemi Kurulu’nda yer almıştım.
Devletin bu dönemde ilk kez karşılaştığı bir durum. Tüm dünyanın beklemediği bir vaka. Türkiye’nin avantajı biraz daha geç gelmesi. Kısmen
hazırlık yapabildik. Bir bilgi birikimi oluştu. Çeşitli deneyimlerine sahip
olundu. Bizim avantajımız şu. Isparta özelinde de söylenebilir. Her vatandaşımız sigorta şemsiyesi altında. COVİD ile ilgili herkes ücretsiz
tedavi altında. Başka ülkelerde hastanelerin faturasını ödeyemeyenler
var.
ECZACILAR ÖNEMLİ BİR YERDE
Eczacılık şöyle bir şey. Sekreterden randevu almadan, kapıyı çalmadan hastaların direk muhatap olabildiği, telefonla dahi ulaşabildiği bir
meslek. Hastalara en yakın yerde duruyoruz. Eczanelerimize geliyorlar, bilgi soruyorlar. Eczacıların sağlık sisteminde önemi tartışılmaz.
Biz son derece önemli bir yerdeyiz. Dünyada da böyle. Eczacılar da
üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor. Türkiye’nin
günlük maske ihtiyacı 40 milyon adet. Hareketli bir nüfus. Ne yazık ki
şu an 40 milyon maske üretilemiyor. Devletler birbirlerinin maskelerine
el koyuyorlar. Avrupa’da bulunamıyor. Ülkemizde kötü durumda değiliz.
Avrupa ülkelerine göre çok çok daha iyi durumdayız.”
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Hayatını kaybedenler için

SAYGI DURUSU

Isparta’da eczacılar, yeni tip korona virüsten
dolayı hayatını kaybeden meslektaşlarını
ve sağlık çalışanlarını saygı duruşuyla andı.
Çin’den tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili Türkiye’deki
vaka sayısı her geçen gün artıyor. Korona
virüsten dolayı hayatını kaybedenler arasında eczacılar ve sağlık çalışanları olduğu
da belirtiliyor. Bu kapsamda Isparta’da eczacılar, yeni tip korona virüsten dolayı hayatını kaybeden meslektaşları için toplandı.

Şehir Hastanesi karşısındaki eczaneler
önünde toplanan eczacılar, pandemi sürecinde kaybettikleri meslektaşları ve sağlık
çalışanlarını bir dakikalık saygı duruşunda
bulunarak, andı.
“Pandemi sürecinde hayatını kaybeden
meslektaşlarımız için toplandık”
Saygı duruşundan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Eczacılar Odası
Başkanı Esra Nemli Kurtbolat, korona virüsle mücadele ederken, görevi başında

hayatını kaybeden meslektaşları ve sağlık
çalışanlarını anmak üzere toplandıklarını
belirterek, “Pandemi sürecinde görev başında kaybettiğimiz meslektaşlarımız var.
Korona virüsten dolayı hayatlarını kaybeden Eczacı İhsan Gürel, Eczacı Teknisyeni
İhsan Özdemir, Eczacı İsmail Durmuş ve
Eczacı Merih Yalçınöz’ü tüm meslektaşlarım adına rahmetle anıyorum. Tüm camiamıza ve ailelerine başsağlığı diliyorum” diye
konuştu.

