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7- Bu Sağlık Merkezinde, İlaç, Veteriner ilaç, Zirai ilaçlar, OTC ürünleri, Takviye edici gıdalar,
Vitamin, mineraller, Gıda ve diyet ürünleri, Gözlük, Kozmetik-Dermokozmetik, Fitoterapi
ürünleri, Aromaterapi, Homeopati ürünleri, Hijyen ve antisepsi ürünleri, ilkyardım
ürünleri, CE li ürünler, Medikal ürünler, Diyabetik gıdalar, çölyak ürünleri, ayrı ayrı
bağımsız bölümler halinde olmalı. Bu reyonlarda mutlaka o konunun uzmanı eczacı, ya
da ilgili meslek grubundan bir kişi danışmanlık ve tanıtım yapmalı

8- Sağlık Marketinin tam ortasında, etrafı camlarla çevrili, vatandaşların görüp,
izleyebilecekleri şekilde çok büyük bir Laboratuvar. Burada küçük lab. ölçeğinde, GMP
GLP koşullarına uygun, majistral ürün üretim laboratuvarı ve gereken tüm ARGE ve
üretim cihazları, hammadde ve yardımcı madde, sertifikalı drog stokları

9- Sağlık kabini (enjeksiyon, pansuman, ilkyardım, küçük müdahaleler) Acil yardım hekimi ve
hemşiresi eşliğinde

10- Uygulamalı, güzellik, bakım bölümü,
11- Halka yönelik, Hijyen, İlkyardım, Diyabet eğitimleri vb. eğitici ve bilimsel toplantıların

yapılabilmesi ve sonrasında sertifika verilebilmek üzere toplantı salonunun bulunması
Böyle bir işletmenin Eczacıların liderliğinde ve diğer tamamlayıcı meslekleri de içine
alarak, ancak konu ile ilgisi olmayan serbest girişimci ya da yatırımcının olmadığı bu
modelde ilgili mesleklerin üst birliklerinin mutabakatı ile siyasi zeminde lobi yapılması.

12- TEB-TTB işbirliği ile Sağlık TV açılması ve profesyonel düzeyde yönetilmesi,
13- Sağlık Marketinde sadece üretim yerlerinin bizzat gidilip, denetlendikten sonra uygun

olan üretici firma ürünlerinin satılması,
14- ilaç firmalarına bağımlılık nedeni ile, bu firmaların vatandaşın cebinden haksız olarak alıp,

küçük bir kısmını eczacıya verdikleri ve aslında sus payı olan ve sadece PSF’ erin
artmasını sağlayan MF nin tamamen kaldırılıp, Sanayiciye bağımlılık yerine karşılıklı
bağımlılığın olduğu ve fiyatların halkın alabileceği en ekonomik fiyatlara indirilmesi,

15- Vatandaşın bu büyük Sağlık Market ve merkezinden, en güvenilir ve en ekonomik fiyatlı,
en kaliteli ürünleri alacağı imajının bir daha yok olmayacak ve yok olmasına müsaade
edilmeyecek şekilde halkın kullanımına sunulması,

16- Ortaklık bünyesinde bulunan SÜMER’lerde bu eğitimi almakta olan öğrencilerin ,sözde
değil, uygulamalı stajlarının yapılması,

17- Eczacılık Fakültesi ve diğer branşların eğitim programları, dersleri ve yeni teknolojilerin
acilen uygulanarak, lisans diploması yerine, bu SÜMER’lerin ihtiyacı olan yüksek lisans
seviyesinde bilgi ve tecrübeye sahip mezunların yetişmesi.

18- SÜMER ortağı eczacıların kendi aralarında işbirliği yaparak belli konularda
uzmanlaşmaları, gerektiğinde o uzmanlığın eğitimini alarak sertifika almaları,

19- Majistral ürün üretim laboratuvarında değişik formüllerde hazırlanan ve kullanıcılarda
geri dönüşlerinin, stabilitesinin iyi olduğu görülen ürünlerde Eczacılık Fakültelerinde
formüllerin geliştirilerek, sanayide üretiminin yapılması sağlanarak böylece şimdiye kadar
söylemde kalan Üniversite-Eczacı-Sanayici işbirliğinin eyleme dönüşmesi,

20- Sadece Eczacıların, (hocalar, kamu eczacıları, emekliler, eczacılık öğrencileri dahil)
tümünü kapsayacak, onlar için sigorta mahiyetinde olacak, taksi plakaları gibi kendi
kendine değerlenebilecek, devredilebilecek ÜRÜN KAR ORTAKLIKLARI.
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Hayal mIdIr?

Büyük hayalleri olmayan ve inanmayanların bir şey yapamayacakları ve başarılı olamayacaklarını
bilimsel olarak ispat edilmiştir.
Plasebonun en az antidepressan kadar etkili olduğu tespit edilmiştir.
insan inandığıdır.
İnanmak başarmanın yarısıdır.

Hemen uygulamaya geçilebilmesi için Eczacılık Çalıştayı ve akabinde Pilot SÜMER’lerin
kurulması, sonrasında hızla yaygınlaştırılması.

Hedef ve Amaç, Halk Sağlığı uzmanı, Sağlık Danışmanı, Halkın Avukatı Eczacılar ve Koruyucu
Tıbbın baş aktörleri olması gereken Aile Hekimleri olarak vatandaşa En kaliteli ürünün, En ucuz
fiyattan verilerek Devletin yanında ve kara delik olan Sağlık Bütçesine olumlu katkı sağlamak.

İlacın ve diğer tüm sağlık ürünlerinin ARGE’sinden, üretimine, satış, pazarlama, tanıtımından,
vatandaşa perakende olarak sunumuna kadar SADECE ECZACILARIN bulunduğu ÖZERK,ÖZGÜN
bir zinciri kurabilmek.
Zincir en zayıf halkasından kopacağına göre bu halkaları Eczacı birlikteliği ile kenetlemek.

ECZACI MANİFESTOSU HAZIRLAMAK.

Konuya ilişkin olarak
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üreurnın MERKEZİ

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı

ANKARA

Sayın Cumhurbaşkanım,

Bu yazıyı, geçmişte zatıIinize yazmış olduğum, “hastanelerde kullanılarak ölümcül
hastane mikrobuna neden olan SAHTE DEZENFEKTANLAR” konusundaki 2 yazıma ilave
olarak 1934 senesinde kurulan Türkiye’nin en eski İlaç fabrikalarından MERKEZ İLACIN,
Yönetim Kurulu Başkanı, 46 yıllık Eczacı sıfatımla arz ediyorum.

Değerli Cumhurbaşkanım;

Hepimizin bildiği üzere Global Efendiler Dünyayı;

1- Silah sektörü
2- İlaç sektörü
3- Film sektörü

ile terbiye ve idare ederler.

Silah sektörünün olabilmesi için Savaşlar çıkarılır, insanlar ölür, öldürülür.
Böylece Silah sektörüne hükmeden ülkeler çok büyük para kazanırlar, ancak Dünya
Halklarının aynı zamanda nefretlerini kazanırlar.
Ulkemizi savunabilmek ve caydırıcı olabilmek için Milli Silah sektörümüzün olması
mecbu rid ir.
Türkiye’mizin son zamanlardaki tamamen milli silaha ilişkin yatırımları hepimizi
heyecanlandırmakta, umutlandırmakta ve ülkemizin geleceğine ilişkin güvenimizi
arttırmaktadır.

Ancak söylemek istediğimiz bu değildir.

46 yıllık bir Sanayici Eczacı olarak görüşlerimi ve sonunda geIeceıe yönelik
projemizi zatı linize arz etmek istiyorum.

1 - Ülkemizde Koruyucu/Önleyici Tıp değil, Tedavi Edici Tıp uygulanmaktadır.
2- 100 milyarı geçen ve gittikçe artan bir Sağlık bütçemiz vardır. Bu ne yazık ki

büyüyen bir kara deliktir.
3- Bu kadar harcamaya rağmen Kanser, Diyabet vb gibi hastalıklar çığ gibi

artmaktad ı r.
4- Türkiye’deki yerli ve yabancı İlaç Fabrikaları kesinlikle dünya çapındadır.
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5- Sağlık Bakanlığımız ilaç fiyatlarını Avrupa’daki en ucuz ilaç fiyatlarının olduğu 5

Devletin fiyatlarına göre ve 2,08 Euro kuruna göre belirler. Yani İlaç üreticileri
fiyatlarını alırken, kur reel kura göre %70 ucuz olmasına rağmen bugün Ülkemizde
ilaç sıkıntısı yoktur. İlaç firmaları bununla da yetinmemekte Eczacılara 10 alana
20/30/50 hatta 100 e kadar bedelsiz mal fazlası vermektedir.

6- Söylemeye çalıştığımız husus İlaçların Perakende Satış fiyatlarının çok yüksek
olduğudur. Sağlık Bakanlığı ve SGK geri ödeme listesinde bulunan ilaçları gerçek
maliyetleri ve çok özel iskontolar ile İlaç üreticilerinden alabilmekte, ancak vatandaş
ürünü kendi parası ile almak istediğinde anormal yüksek perakende fiyatlardan
almak zorunda kalmaktadır. Bu vatandaşın cebinden alınan bir haksız kazançtır.
Asıl önemlisi ise bu yüksek fiyatlar vatandaşın peşin para ile ilaç alarak devlet
bütçesine katkı sağlamasını engellemekte onları cayd ırmaktad ır.

7- Sağlık Bakanlığımızın ilaçların gerçek maliyetlerini bilmesine rağmen yüksek
perakende fiyat vermesinin nedeni ise Avrupa ve Amerika’daki fiyatları dikkate
almak zorunda kalarak İlaç tekellerinin bu politikalarına bir bakıma göz yummak
zorunda kalmalarıdır.

Değerli Cumhurbaşkanım,

Kısaca bu tespitleri yaptıktan sonra önerime gelmek istiyorum.

Yukarıda bahsettiğim İlaç tekellerinin anormal yüksek fiyatları ve dünyada kolaylıkla satın
alabileceği, kiralayabileceği omurgasız aydın kılıklı Doktor, Eczacı, Sağlık Bürokratları ile
asıl amaçlarının hastalıkları önlemek değil, İlaçlarına hastalık yaratan pazarlama
uzmanları olduğuna şüphe yoktur. Bu durumdan dünyadaki her devlet mustariptir.

ZATI ALİNİZİN LİDERLİİNDE TÜRKİYE’NİN YERLİ VE YABANCI İLAÇ FABRİKALARI
İLE DÜNYANIN İLAÇ ÜRETİM MERKEZİ OLMASI, HEM DE EN EKONOMİK
FİYATLARA ÜRETMESİ, DÜNYANIN HER FARMASÖTİK FORM VE FORMÜLLERDEKİ
İLAÇLARINI TAM ZAMANINDA VE YETERLİ KAPASİTE İLE İLGİLİ ÜLKELERE İHRAÇ
ETMESİ ÇOK MÜMKÜNDÜR.

İlaç tekellerinin dünyaya giydirmiş olduğu anormal fiyatlı bu deli gömleWni, dünya
halklarının yararına üstümüzden çıkartıp atacak kişinin zatı allniz olduğuna, “Dünya
5 den büyüktür” söyleminize inandığımız kadar inanıyoruz.

“DÜNYANIN İLAÇ ÜRETİM MERKEZİ OLAN TÜRKİYE” aynı zamanda ŞEHİR
HASİANELERİMİZ vasıtası ile “DÜNYANIN SAĞLIK TURİZMİ MERKEZİ” de olacaktır.

Lütfen inanın tüm Dünya Devletleri de bu çılgın projeyi, karşı durmak yerine mutlaka
destekleyeceklerdir.
Zira yaşlanmış Avrupa ve obezleşmiş Amerika vatandaşlarının sağlığı için ülkeler
anormal sağlık harcaması yapmakta ve bu harcamalar da gün be gün inanılmaz
şekilde artmaya devam etmektedir.
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Dünya İlaç üretim merkezi ve Dünya Sağlık Turizmi merkezi olan Türkiye bu insanlara
vatanlarındaki sağlık harcamalarının çok daha altı nda Türkiye’de sağlıkları na kavuşma
imkanı verecektir.
İş bununla da kalmayacak aynı fiyatların içinde olmak üzere güzel ülkemizde bir de tatil
yaptırarak Türk insanının hoşgörü ve misafirperverliğini görme ve yaşama imkanını da
su nacaktı r.
Tek tehlike bu kadar memnun ve mutlu olan insanların Ülkemizde kalma, yerleşme
istekleri olabilir.
Avrupa’da bulunmayan rezidanslar, siteler, tatil köyleri, oteller onların tümüne de ev
sahipliği yapabileceği gibi, onları ev sahibi de yapabilir.

Değerli Cumhurbaşkanım,

Şehir hastanelerinin 14 yıllık hayaliniz olduğunu söylediniz.
Ancak lütfen bu hastaneleri bizim özellikle hasta edilen insanlarımız ile doldurmayalım,
onların hastalıklarını erken teşhis etmek yerine öncelikle hasta olmalarını engelleyecek
Koruyucu Tıp uygulamaları na geçelim.
Koruyucu tıbbın alfabesi, taharet alışkanlığımız, ama ellerimizi yeterince iyi yıkamadığımız
için hastalıkları (dışkı mikrobu) ELDEN ELE YAYMANIN engellenmesi bilinçli Hiiyen ve
etkin El yıkama kurallarına uymakla başlar.
El yıkamayı toplum olarak alışkanlık haline getirdikten sonra, dengeli, yeterli ama doğal
beslenme, hareket ve sporla, ama sigara tüketimini de gerekirse ciddi cezalarla yok etme
seviyesine getirerek bu toplumun hasta olmasını engelleyebiliriz.

Ne yaparsak yapalım, her türlü tedbiri aldıktan sonra Ölüm de Hastalık da Allah’ın emri
olduğuna göre Hasta olanlara doktorlarımız şimdi olduğu gibi en fazla 3 dakika ayırmak
yerine olması gerektiği gibi en az 15-20 dakika zaman ayırma imkanını ve Şehir
hastanelerinin konforunda ağız tadı ile tedavilerini sağlama imkanına kavuşacaklardır

İnsanlarımızı yürüyüş ve harekete alıştırmak üzere kendilerine verilen bir çiple sabah 6-9
saatleri arasında geçerli olacak en az 10.000 adım atanlara bedelsiz ama doğal kahvaltı
vermek, bu insanlara hasta olduktan sonra yapılan sağlık harcamalarının yanında devede
kulak kalacaktır.

Dünyanın en büyüğü olacak 3. Havaalanımız, Marmaray, Metro, Çift katlı tünelimiz,
Çanakkale köprümüz, dünyanın en yeni ve en modern Turistik tesisleri, ve diğer tüm
olağanüstü tesislerimiz ve imkanlarımızla ve bize Sağlık Turizmi nedeni ile gelen
misafirlerimize verilecek doğal gıda ve yaylalarda beslenen hayvanlarımız, gezen
tavukların etleri, yumurtaları, doğal ortamlarda yetişen meyve ve sebzelerimizle ülkemizde
hayvancılık, sebze ve meyveciliğin, yani çiftçiliğin, yani doğduğu yerde en mükemmel
şekilde doymanın, yani iş ve istihdamın da önü açılmış olacaktır.

Değerli Cumhurbaşkanım,

Bu projeler bütünü ile (sadece İlaç Üretim ve Sağlık turizm merkezi değil, başkaları da var)
ülkemizin uçacağına inanıyorum.
Bu projeler sayesinde ve otomatik olarak Şehir Hastaneleri içinde/yanında açılacak Tıp
Fakültelerine şimdiye kadar ihraç ettiğimiz Türk bilim insanları tersine beyin göçü ile
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gelecekleri gibi dünyanın konusundaki uzman tıp bilim adamları da otomatikman
geleceklerdir. Hemen devamında çok ciddi paralar ödeyerek dünyanın en başarılı
Öğrencileri Tıp eğitimi için gelecekler, eğitim sonunda ise muhtemelen burada
kalacaklard ı t.
Dolayısı ile dünyanın en mükemmel donanımlı ve insan kaynaklı ARGE merkezleri doğal
olarak ülkemizde açılmış olacaktır.

Dünyanın İlaç Üretim merkezi olabilmek için yeni teknoloji ile her biri ayrıbir şehir ve
bölgemizde olmak üzere Katı, Likit, Merhem, Ampul-Flakon, Antibiyotik, Ozel ürünler
olmak üzere 10 civarındaki farmasötik form üretim yerleri ve bu şehirlerde açılacak
Eczacılık Fakülteleri dünya çapında olacaktır.
Yeni ilaç Fabrikalarının nasıl kurulacağı, ortaklık yapısının nasıl olacağı ve finansmanının
nasıl sağlanacağı konuları belirlenmiştir.

Sizin de belirttiğiniz gibi Koruyucu Hekimliğe önem vererek hastalıklarını Önlediğimiz
insanlar haricindeki insanlarımız tamamen bedelsiz olarak tedavi olacaklar, hatta dünya
Öğrencileri paralı, Türk yurttaşlarımız bedelsiz olarak bu dünya çapındaki fakültelerimizde
birlikte eğitim görme imkanına kavuşacaklardır.

Ülkemiz Tıbbi-Aromatik bitkiler ve Endemik (sadece Türkiye’de yetişen) bitkiler konusunda
gerek sayı , gerekse çeşitlilik olarak tam bir hazinedir.

Doğal olarak yetişen bu bitkilerin toplanması, kurutulması, ekstre edilmesi ve standard ize
edilerek dünya pazarlarına sunulması ülkemize muazzam bir döviz getirecektir.

İş bununla da kalmayacak yerel halk ile birlikte bu tıbbi bitkilerin kültürleri de yap ılacaktır.

Durajan dejil, çok doçıurgan olan bu projelerin yanında Sanat, Bilim, Film, Sinema
konusundaki ayrı projelerimiz ise kafamızda şekillenmiştir.

Bizi dinleme, projeler konusunda ekip kurma, danışmanlık yapabilme, projeleri
geliştirme ve sonunda uygulama safhasına getirme konusunda yönlendireceğinize
inanıyoruz.

Hayat felsefemizin ise Doğruluk, Dürüstlük, İyi ahlak, Çalışmak, Üretmek,
Paylaşmak, Affetmek, Şükretmek, Sabretmek ve Vefalı olmak olduğunu zatı alinize
arz ediyoruz.

Saygılarımızla

22.11.2016

Ecz. M met ŞAPÇI
Yöne m Kurulu Başkanı
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ECZACILIK MESLE BİTİYOR MU?

Eczaneler, Sağlık Sisteminin tam ortasında yani kavşak noktasında bulunur.

Bu Özelliği nedeni ile Eczacıların kesinlikle hem Devletin yanında, hem Vatandaşın yanında bulunması Mesleğin
devamı ve Saygınlığının korunması için hayati öneme sahiptir.

İlaç cirosunun yarısının sadece 1 000 eczane, diğer yarısının ise 23.500 Eczane tarafından yapıldığı bir tabloda
rahatlıkla Eczacılar, “Ağa ve Maraba” Eczacılar olarak ikiye ayrılmıştır diyebiliriz.

Her yıl 5 Milyarlık ilacın çöpe gittiği ise resmi rakamlarla sabittir.

3500 kişiye bir Eczane hesabı ile (22.000 Eczane) kontenjan çoktan dolmuştur.

43 Eczacılık Fakültesi ve 8000 Öğrenci vardır.

24.500 Eczanenin sadece İlaç cirosu ile yaşaması, Eczacılık mesleğinin devamı söz konusu değildir.

Eczaneler, GMP (İyi İmalat Uygulamaları) sertifikası bulunmayan yerlerde üretilmiş Sahte Gıda takviyeleri, Sahte
Kozmetikler, Sahte Hijyen ürünleri ile doludur, yeni torba yasaya göre sahte ürünleri sadece üretenlerin değil,
satanların da muhatap olduğu, büyük para ve hapis cezası tehdidi altındadır.

Asıl rakipleri Marketler ve E-Ticaret siteleridir.

Üreticiden 1 IL ye çıkan bir ürün Marketlerde en fazla 3 TL ye, aynı ürün Eczanelerde ise 7-8 TL ye satılmaktadır.

Mal fazlası, üreticinin PSF’Ieri arttırarak vatandaşın cebinden (ç)aldığı haksız kazancın, küçük bir kısmını eczacıya
vererek suç ortağı ettiği bir uygulamadır.

Aynı zamanda Eczacılar arası haksız rekabet yaratmakta ve Eczacıyı, üreticinin 2 dudağı arasında
hapsetmektedir.

Eczacı, mal fazlası alışkanlığı nedeni ile firmalar arasındaki rekabetin vatandaşa ucuz fiyat olarak yansımasının
önünde bir engeldir.
Bu nedenle müşterisini altın tepside marketlere ikram ettiğinin farkında değildir.

Vatandaş ucuz ürünü nerede bulursa oradan alır.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak “2004 yılında 4,5 milyar olan ilaç pazarı bugün 16
milyar lira oldu. 0 gün 70-80 TL olan ilaçlar bugün 3-4 liradır” derken aslında bir itirafta bulunarak, suistimalin ve
yolsuzluğun boyutlarını gözler önüne sermiştir.

Eczacı yıllardır Muvazaa konusunu bitiremediği gibi, muvazaa yapanların çoğu Eczacı örgütlerinde çöreklenmiş
Eczacılardır.

Üreticisinin bilgisi ve onayı olmadan 1 tek ilacın bakkalda, markette satılması söz konusu olmamasına rağmen,
ilaçlar gayrı yasal olarak yıllardır bakkallarda satılmaktadır, Eczacılar ise sadece bakmakta, birbirlerine şikayet ile
yetinmektedir.

Sayıları az bile olsa, Eczacılar arasında oluşmaya başlayan birliktelikleri ve yeni projeler konusundaki girişimleri
baltalayarak, ortaya çıkmaya başlayan pozitif enerjiyi yok etmekle görevli PROVOKATOR ECZACILARIN varlığı
bilinmektedir.

Sesi fazla çıkan bu provokatörler, etik ve deontolojik çalışmayı prensip edinen, halkın gerçekten Sağlık
Danışmanlığını yapmak isteyen, mesleğine aşık Eczacıların sessizliğinden istifade etmektedirler.

Toplumlar kötü insanların çokluğundan değil, iy insanların suskunluğundan kötüye gider.

İnsanlar sadece konuştuklarından değil, asıl sustuklarından sorumludur.

Yani söylemeye çalıştığımız olaylar çok sıcak ve yakıcıdır.
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İlaç ve Sağlık giderleri artmaya devam etmektedir.
Bu sıcağa kar dayanmayacağına göre SGK yeni tedbirler alarak ilaç rakamlarını düşürmeye, caydırıcı olmaya
çalışacaktır.

Her şeyin, bu sektörün bileşenleri olan, tümü de yüksek tahsilli olan bizlerin gözleri önünde gerçekleştiğini söyleyip
geçelim.

Son zamanlarda Eczacılar üzerindeki baskıların bıkkınlık seviyesine çıkması ve zincir marketlerin hızla Sağlık
reyonlarını büyütme girişimlerinin birbirinden bağımsız şeyler olmadığı mutlaka değerlendirilmelidir.

24500 Eczanenin gücü pamuk ipliği kadardır.

İngiliz sicimi olabilmek için, sadece Eczane Eczacıları değil, Kamu Eczacıları, Emekliler, Akademisyen Eczacıların
ve Eczacılık Oğrencilerinin, BIR ve BİRLİK olmak, büyük projeler üretmek, süper egolarını yenerek sözde değil,
özde birbirlerini sevmek, provokatörleri ve etik çalışmayanları dışlamak mecburiyetleri vardır.

Elmanın kurdu içindedir”

“Benim Eczacım İşini Bilir” diyerek gelinen nokta budur.

Krizden fırsat yaratmak adına önerilerimizi sıralayalım.

1- Perakende Fiyatların yükselmesine neden olan Mal fazlasının (MF) kesin olarak bitirilmesi, bunun yerine eş
zamanlı olarak Eczacıların resmi kroranİarının 5-10 puan arttırılması,
2- Reçete başına verilen Meslek hakkının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi,olması gereken seviyeye çıkarılması
3- Gönüllü olarak Kamu Kurum Iskontosu (KKİ) yapılan ilaçların perakende satış fiyatlarının (PSF) de indirilerek,
çifte fiyatın kaldırılması, ilacı parası ile alacak olanların özendirilmesi,
4- Doktorun marka yerine etken madde yazıp, Eczacının, benzerleri içinde PSF’si en düşük olan markayı
vermesinin sağlanması, Reçetesiz ilaç asla satılmaması. Satmamak nedeni ile, Vatandaşla karşı karşıya
gelmemek ve Sağlık haklarını riske etmemek için bu işin alt yapısının Sağlık Bakanlığınca sağlanması ve
sorumluluğunun alınması,
5- Farmasötik formdaki İlaç ve diğer tüm sağlık ürünlerinin, üretim yerlerinin GMP sertifikalı olması, bilimsel ve
kanuni zorunluluktur. İlaç, Gıda takviyesi, Dezenfektanlar, Veteriner ilaçlar, CE’li ürünler, Dermokozmetiklerin GMP
sertifikalı yerlerde üretilip, perakende satış noktalarının sadece Eczaneler olması, böylece Eczacıların, Halkın
Sağlık Danışmanı, Halkın Avukatı, Koruyucu Eczacılar olarak hem piyasada otokontrolü sağlamaları, hem de
Devletin Sağlık bütçesine olumlu katkı sağlayabilmelerinin sağlanması,
6- Tüm bu işlerin şimdi olduğu gibi 35 m2 lik eczanelerde tek başına yapılıp yapılmayacağına Eczacıların karar
vermesi,
7- Bu çok kirli, hepsi de eğitimli kişilerin bulunduğu Sağlık Sektörünün ortasında bulunan Eczacılar, Kr ve Meslek
Haklarının makul seviyelere gelmesi kaydı ile her türlü pisliği Devlet ve Vatandaşla paylaşacaklarını, göz
yummayacaklarını, suç ortağı olmayacaklarını Kamuoyuna büyük bir yüreklilikle deklare etmeli, taahhüt etmeli ve
haykı rmalıdır.

Bunlar olursa ne mi olur?

Eczacı-Devlet-Vatandaş işbirliği söylemden eyleme dönüşür.
Devletin kara deliği olan SGK sağlık bütçesi haramilerin saldırılarından korunur.
Koruyucu Eczacılık, Koruyucu Tıp uygulamaları Eczacıların önderliğinde başlar.
Eczacı vatandaşın hem sağlık danışmanı, Koruyucu Eczacısı, hem de cebini kravatlı haramilerden ve bunları
koruyup, kollayanlardan koruyan Halkın Avukatı olur.

KORUYUCU ECZACİ; hasta beklemek ve gelen hastaya “HASTAM” diyerek rol çalmak yerine,(Eczacının hastası
olmaz, Doktorun hastası olur)
“MİLYONLARCA İNSANIN SAĞLIĞI, HASTALIKLARDAN NASIL KORUNACAĞI BENDEN SORULUR” diyerek bir
bakıma
“KORUYUCU AİLE ECZACILIĞİNA” soyunursa gerçekten Halkın Sağlık Danışmanı olur.

Bunun Eczane bütçesine sağlayacağı inanılmaz ciroyu bir tarafa bırakıp, getireceği manevi hazzın tadını
çıkarmaya bakmak aynı zamanda Eczacılık mesleğinin ve Eczacının halkın gözünde saygınlığını arttıracaktır.

Eczacılar, İlaç dışı tüm Sağlık ürünlerinde velinimeti vatandaşı kaybetmek istemiyorlarsa, bir taraftan GMP
sertifikalı yasal ürünleri satarken, diğer taraftan bu ürünlerin fiyatlarının kesinlikle Market ve E-Ticaret sitesi fiyatları
ile rekabet etmesini, en azından eşit olmasını sağlamak için ortaklaşa hareket etmek ve projeler üretmek
zorundadır.
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Eczacının, Ürünün kalitesi ve Üretim yerinin standartlara uygunluğu beni ilgilendirmez diyerek sorumluluk
almaması meslek ahlakı olarak da kanunen de söz konusu değildir.

Eczacının sattığı ürünün kalitesinden, üreticisi gibi kanunen sorumlu olması aslında Eczacıyı, herhangi bir
Satıcıdan ayıran en önemli Özelliğidir.

Otokontroldür,

Sağlık şakaya gelmez,

Sağlığın Keşkesi olmaz.

Eczacılar arasında sözde değil özde birliktelik olduğunu, Üreticiler görüp inanırlarsa Market-Eczane-E-Ticaret fiyat
eşitliğini zaten kendileri sağlayacaklardır.

Üreticinin bilgisi ve onayı olmadan hiçbir İlaç Eczane dışında satılamayacağı gibi, yasal olarak market ve E-Ticaret
sitelerinde satılan diğer sağlık ürünlerinin PSF’leri de anormal farklı olamaz.
Olursa bu durumun zaten haksız rekabet yaratmak nedeni ile Hukuki yaptırımları vardır.

Ancak aynı durumun Eczacıların yüksek PSF ile ürün satmaları ve ucuz benzerlerini satmamaları durumunda ise
bu sefer Rekabeti Engelleme, yani Vatandaşın ürüne ucuz fiyattan ulaşmasını engellemesinden dolayı hukuki
yaptırımlarının olduğu da bilinmelidir.

Eczacılara karşı tüm bu sorunların muhatabı ve sorumlularının sadece ÜRETİCİLER-DİSTRİBÜTÖRLER olduğu
bilinmelidir.

Birinci Ka!iteolmasızorunlu olan Farmasötik formdaki (tablet, kapsül, şurup, damla, solüsyon, pomat vb) tüm
SAĞLIK URUNLERI aynı zamanda EKONOMİK de OLABILIR. (olmalıdır)

Bu kesinlikle MÜMKÜNDÜR.

Bu sağlandığı takdirde tüm Sağlık Ürünlerinin perakende satış noktalarının sadece Eczaneler olmasının Halk
Sağlığını Korumak anlamına geleceği gerçeği herkes tarafından kabul edilecektir.

SÜMER; VATANDAŞA, ECZACI GÜVENCESİ VE DANIŞMANLIĞI İLE EN KALİTELİYİ, EN UCUZA,
ULAŞTIRMANIN ADIDIR.

Eczacılık mesleğinin bitip bitmeyeceğine biz Eczacılar karar vereceğiz.

Bir şey değişir, her şey değişir.

Mevzuubahis Eczacılıksa, gerisi teferruattır.

ECZACI;
Tedavi Edici Tıp uygulamalarının FİGÜRANI MI?
Yoksa “KORUYUCU ECZACILIĞIN”
BAŞ AKTORU mü olacağına kendisi karar verecektir.

Vakit dardır.

30.04.2015

Merkez Lab. İl “‘an. ve Tic. A.Ş.

Ecz. hmet ŞAPÇI
YöptKur. Bşk.
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