


Merhabalar,

‹çinde bulundu¤umuz günlerde özellikle eczac›l›k
alan›nda muhtelif geliflmeler yaflanmakta ve bu
geliflmeler tüm sektör bileflenlerini yak›ndan
ilgilendirmektedir.

6197 Say›l› Eczac›lar ve Eczaneler Hakk›nda Kanun
ile 2313 Say›l› Uyuflturucu Maddelerin Murakabesi
Hakk›nda Kanun'da De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Tasar›s› 17 May›s'ta mecliste kabul edilerek yasalaflt›ktan
sonra, 31 May›s'ta Resmi Gazete'de yay›mlanarak
yürürlü¤e girdi. Eczanelerle ilgili pek çok iyilefltirmeyi
içinde bar›nd›ran yeni yasa, baflta eczac›lar›m›z olmak
üzere tüm sektör paydafllar› taraf›ndan memnuniyetle
karfl›land›.

Yeni düzenlemeler amac›na ulaflt›¤› takdirde eczanelerin
belirli noktalarda kümelenmesi önlenecek ve bugüne
kadar hiç eczanesi olmayan en ücra yerleflim
birimlerinde bile eczane aç›lmas› mümkün olacakt›r.
Böylece halk sa¤l›¤› aç›s›ndan büyük bir önem tafl›yan
eczac›n›n sa¤l›k dan›flmanl›¤› hizmetini tüm halk›m›z
alabilecek ve ilaca ulafl›m kolaylaflacakt›r. Yine yeni
yasayla çeflitli ortamlarda defalarca kayg›lar›m›z› dile
getirdi¤imiz s›n›rs›z eczane aç›lmas›na art›k bir s›n›rlama
getirilmesi de eczanelerin hizmet kalitesinin artmas›na
katk›da bulunacakt›r.

De¤iflen yasadaki yard›mc› eczac›l›kla ilgili düzenlemeler
ve reçete say›s›na veya ciroya ba¤l› olarak ikinci eczac›
çal›flt›rma zorunlulu¤u getirilmesi ile de yeni mezun
eczac›lar›m›z›n istihdam edilmesi sa¤lanacakt›r. Ayr›ca
Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca ruhsatland›r›lan t›bbi içerikli bitkisel
ürünlerin eczanelerde sat›lmas› gerekti¤i konusundaki
görüflümüz paralelindeki yasa maddeleri de
memnuniyet vericidir. Bu de¤ifliklikler ile eczanede
sat›lacak ilaç d›fl› eczane ürünlerinin gam› geniflletilmifltir.

Elbette yeni yasa ile getirilen düzenlemeler sektörün
sorunlar›n› bir anda ortadan kald›rmayacakt›r. Özelde
eczac›l›k sektörü genelde ise sa¤l›k sektörünün geliflimi

ad›na büyük önem arz eden bu yasan›n amac›na
ulaflmas› ve beklenen hizmet kalitesinin yakalanmas›
için belirli bir süreye ihtiyaç oldu¤u unutulmamal›d›r…

E-Reçete uygulamas› ise 1 Temmuz itibar›yla yürürlü¤e
girdi. Uygulaman›n ilk günlerinde, öngörüldü¤ü üzere,
çeflitli sorunlar yafland› ve bu sorunlar nedeniyle de
hastalar›n ilaca ulaflmas› zaman zaman aksad›. Elbette
yeni bafllayan her uygulamada, geçifl sürecinden
kaynaklanan baz› teknik sorunlar ve aksakl›klar olacakt›r.
Sa¤l›k alan›ndaki tüm bileflenleri kapsayan ve son
derece önemli bir proje olan E-Reçete uygulamas› ile
ilgili sorunlar›n da bir an önce giderilece¤ine ve ileriki
günlerde sistemin daha iyi iflleyece¤ine inan›yoruz.

Selçuk Ecza Deposu olarak sa¤l›k sektörünün gelece¤i
aç›s›ndan önemli bu tür uygulamalar› ve kararlar›
destekliyoruz. Bu do¤rultuda ilaç fiyatlar›nda yaflanan
düflüfller ve kamu kurum ›skontolar›n›n artt›r›lmas›
nedeniyle eczanelerde meydana gelen stok zararlar›n›n
telafisi konusunda eczac›lar›m›z›n kayg›lar›n› çok iyi
biliyoruz. Bu konunun sektör içerisinde büyük sorunlar
yaratmadan bir an önce çözülmesini arzu ediyoruz.

Selçuk Ecza Deposu Ankara fiubesi'nin yeni hizmet
binas›n› 27 Haziran 2012 tarihinde gerçeklefltirdi¤imiz
törenle hizmete açm›fl bulunuyoruz. Baflta Sa¤l›k
Bakan›m›z Recep Akda¤, Milletvekillerimiz, TEB Baflkan›
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Baflkanlar›m›z olmak
üzere, eczac›lar›m›z, sanayimizin temsilcileri ve aç›l›fl
törenimize kat›larak bizleri onurland›ran tüm konuklar›m›za
teflekkür ediyorum. ‹nan›yorum ki yeni hizmet binam›zla
birlikte Ankara ve çevresindeki eczac›lar›m›za en iyi
flekilde hizmet vermeye devam edece¤iz.

Sevgi ve sayg›lar›mla…

Sonay Gürgen
Selçuk ve As Ecza Depolar›
Genel Müdürü
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DENGE Dergisi üç ayda bir Maestro Yay›nc›l›k taraf›ndan
haz›rlan›p, ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r.

Dergide yer alan yaz›lar kaynak gösterilerek kullan›labilir.

Eczac›l›k Yemini

Eczac›l›k mesle¤i üyeleri aras›na kat›ld›¤›m bu andan
itibaren, hayat›m› insanl›k hizmetine vakfedece¤ime,
sanat›m› hakkaniyetle paylaflaca¤›ma ve bilgilerimi

insanl›k aleyhinde kullanmayaca¤›ma, mesle¤im
dolay›s›yla ö¤rendi¤im s›rlar› saklayaca¤›ma, hastan›n

sa¤l›¤›n› bafl kayg›m olarak telakki edece¤ime,
meslektafllar›ma sayg› gösterece¤ime, düflkünleri her
hususta gözetece¤ime ve onlara yard›m edece¤ime,

din, milliyet, ›rk, parti ve sosyal s›n›f farklar›n›n
vazifemle vicdan›m aras›na girmesine müsaade

etmeyece¤ime, hocalar›ma karfl› hürmet ve
minnettarl›¤› ömrüm boyunca muhafaza edece¤ime,

namusum ve vicdan›m üzerine and içerim.
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em iflte iflin hakk›n› vermek, hem de
anneli¤e gerekti¤i kadar vakit ay›rmak
hiç kolay de¤il. Bir yanda çocu¤u ile

yeterince zaman geçirememenin getirdi¤i suçluluk
duygusu, di¤er yanda anneli¤ini doya doya,
keyifle yaflayamaman›n s›k›nt›s›…

‹fl sorumlulu¤u, ev sorumlulu¤u, çocuk bebekken
geçen uykusuz geceler ve her ailede olabilecek inifl
ç›k›fllar, çözüm bekleyen günlük sorunlar… Bak›lmas›
gereken hasta veya yafll› aile büyükleri… Çok s›k
de¤iflen bak›c›lar…

Günümüzde, çal›flan anneye 24 saat yetmeyebiliyor.
Çal›flan anne yo¤un bir gün veya uykusuz geçen bir
geceden sonra ertesi sabah ifle gitmek zorunda;
çal›flmayan kad›n gibi gün içerisinde, bir önceki günün
veya gecenin aç›¤›n› kapatma flans› yok.

Bir zamanlar, çal›flan annenin bu ç›kmaz›na “kaliteli
zaman” kavram› çözüm getirmiflti. Bir bak›ma bu
kavram hem ifle hem eve yeterince yetiflemeyen

kad›na bir teselli olmufltu. Evde olup çocu¤uyla
ilgilenmeyen veya sinirli bir yap›da olup çocu¤uyla
didiflen bir anne olmaktansa, eve geldi¤inde
çocu¤uyla birkaç saatli¤ine de olsa, severek, isteyerek
ilgilenen bir anne çocuk için daha sa¤l›kl› de¤il miydi?

Ne var ki bugün için kalabal›k kentlerde çal›flan
annenin (ayn› zamanda baban›n) trafikte kaybetti¤i
zaman, evde çocu¤uyla geçirece¤i süreyi daha da
azaltm›fl durumda. Çocuklar› okula giden çal›flan
annelerin durumu daha da zor. Zamanlar›n›n ço¤u
çocuklar›n ev ödevlerini kontrol etmekle, sohbetlerin
ço¤u da “dersini yapt›n/yapmad›n” k›s›r döngüsünde
geçiyor. Baba ise eve çok geç gelmiyorsa efline
yard›mc› olabiliyor.

Peki, Çözüm Ne?
Kad›n›n ifl hayat›nda olmas› toplum için vazgeçilmez
bir kaynak. Ekonomik aç›dan mecbur olmasalar da
kad›nlar çal›flmak istiyor. Çal›flan kad›n›n ç›kmaz› ise
annelik konusunda. Özellikle anneli¤i isteyen ve
önemseyen kad›n için durum daha da zor. Ancak
iflinde esneklik varsa, kiflili¤inde mükemmeliyetçilik
yoksa ve eflinden ya da yak›n çevresinden yeterli
deste¤i bulabiliyorsa, o zaman ifl ve aile yaflam›nda
arzu etti¤i dengeyi kurabilmesi mümkün. Tek ebeveyn
olarak çal›flan ve çocuk büyüten anneler için de bu
durum geçerli. Tek fark, e¤er verebilen bir kifliyse,
eflten gelebilecek deste¤in olmay›fl›.

PS‹KOLO

Çal›flan Annenin
Ç›kmaz›

Fatma Torun Reid
Uzman Psikolog

PS‹KOLOJ‹
44 /

H



/ 45

Çal›flmalar Avrupa ülkeleri aras›nda Danimarkal›lar›n
aile hayatlar›nda en mutlu millet oldu¤unu gösteriyor.
Çal›flan erkeklere k›yasla çal›flan kad›n oran› sadece
%5 daha az. Alt› yafltan küçük çocu¤u olan annelerin
%77'si çal›fl›yor. Avrupa'da ‹sveç'ten sonra en yüksek
çal›flan kad›n yüzdesi Danimarka'da bulunuyor. 2008
y›l›na ait istatistiklere göre her kad›na 1,89 çocuk
düflüyor.

Danimarkal›lar, Avrupa'da, aile hayatlar›ndan en hoflnut
olan toplum. UNICEF (United Nations Children's
Fund-Birleflmifl Milletler Çocuk Fonu) raporlar›nda ise
Danimarkal› çocuklar›n dünyan›n en mutlu çocuklar›
oldu¤u saptanm›fl. Tabi ki kifli bafl›na düflen gelirin
yüksek olmas›n›n bu sonuçta önemli bir rolü var.

Di¤er bir faktör ise devletin aile ve ifli dengelemek
için gerekli olan koflullar› sa¤lamas›nda. fiöyle ki;
GDP'nin (Gross Domestic Product-Gayri Safi Milli
Hâs›la) %3,7'si ailelere ek yard›m olarak sosyal koruma
programlar›na ayr›lm›fl. Bu, Avrupa Birli¤i'nde aileye
ayr›lan en yüksek y›ll›k gelir yüzdesi.

Anne ve baban›n tek tek veya ebeveyn olarak birlikte
kullanabilecekleri do¤um öncesi ve do¤um sonras›
iflten ayr›lma izni 52 hafta, yani bir y›l. Çal›flma yeri
anlaflmas›na ba¤l› olarak bazen tam maafll› flekilde
izin kullanabiliyorlar. Bebek 18 ayl›k olana kadar
6-7 ücretsiz doktor vizitesi haklar› var. Çocuk büyütme
annelerin esnek olmas›n› gerektirdi¤inden bu konuda
ifl yerlerinin de esnek davranmas› destekleniyor. Okul
öncesi çocuklar› için yayg›n ve etkin yuva-anaokulu
imkân› sa¤lan›yor.

Dokuz Avrupa ülkesinde yap›lan bir araflt›rma
sonucunda elde edilen bilgiler, do¤um sonras› anneye
tatmin edici bir izin süresi verilmesinin, bebek ve okul
öncesi çocuk ölümlerinin azalmas›na neden oldu¤unu
gösteriyor. Ayr›ca anne sütü alabilmifl olmas› bebe¤i
bulafl›c› hastal›klardan korudu¤u gibi zihinsel geliflimini
de olumlu yönde etkiliyor.

Olaya neresinden bakarsak bakal›m, hem bebek
sa¤l›¤›, hem de ülke ekonomisi aç›s›ndan çal›flan
kad›n›n ruh ve beden sa¤l›¤› çok önemli. Çocu¤unu
güvenebilece¤i bir krefle-yuvaya veren anne, hem
yapt›¤› iflte daha verimli, hem de aile hayat›nda daha
huzurlu. E¤er iyi flartlarda ifline ara verebiliyorsa,
bebek do¤duktan sonraki 2-3 y›l çal›flmamas› veya
part-time çal›flmas› ideal.

Türkiye'mizde, çal›flan kad›n›n anneli¤i ve mesle¤ini
birlikte yürütürken yaflad›¤› s›k›nt› kendinden çok fley
beklemesi. Hem ev içi sorumluluklar›n›, hem de

anneli¤ini kendine göre istedi¤i gibi yürütemedi¤inde
strese giriyor. Destek sistemi yoksa tabii ki daha
yorgun, özellikle aile büyüklerinden yard›m al›yorsa,
flansl›. Ama çal›flan kad›n için en önemli destek efli.
Eflin anlay›fl› ve ev içi sorumluluklar› paylaflmas› d›fl
desteklerden daha önemli.

Genç evli erkekler bu konuda geçmifl kuflaklardaki
babalardan çok daha farkl›. Gece bebe¤i doyurmak
için kalkanlar, evde yeme¤i pifliren erkekler hiç de
az›nl›kta de¤il. Ne var ki, bu genç kuflak her
zamankinden fazla ifle odakl› veya geçici iflsizlik
bunal›m›nda. ‹fl ve aile hayat›n›n dengesi sadece
kad›n›n çal›flmas›na ba¤l› kalm›yor.



edi otu diye tan›nan ve çok uzun y›llard›r
güvenle kullan›lan Valeriana Officinalis,
kimyasal ilaçlara ra¤men de¤erini

günümüzde de korumaktad›r. Valerianaceae
familyas›ndan Valeriana Officinalis L. di¤er ad›yla
Valerian bitkisinin kök ve rizomlar› kedi otu diye
bilinir. Bunun sebebi bitkinin kokusunun kediler
taraf›ndan çok sevilmesi ve kedilerin çok
uzaklardan fark ederek bitkiyi bulmalar› ve
yemeleridir.

Kedi otu tarihin çok eski dönemlerinden bu yana
bilinen ve ilaç olarak kullan›lan bir bitkidir. Kedi otu
bitkisini yaz›l› kaynaklarda milattan önce IV. ve V.
yüzy›llarda Yunan ve Romal› hekimlerin t›p kitaplar›ndan
itibaren takip edebiliyoruz. Hipokrates, Theophrast
ve Plinius gibi hekimler bitkiyi özellikle kad›n
hastal›klar›nda kullanm›fllard›. Orta Ça¤da ise genellikle
vebaya karfl› mucize ilaç olarak uygulanm›flt›r.

‹slam Medeniyeti döneminde yaz›lan t›p kitaplar›nda

ve Osmanl› t›p kitaplar›nda da kedi otunun tedavide
kullan›ld›¤›n› biliyoruz. Bunlardan biri olan ‹bn-i fierif'in
Yâdigâr adl› t›p kitab›nda bu t›bbi bitki hakk›nda genifl
bilgi buluyoruz. ‹bn-i fierif bir süre Bursa'da
yaflad›¤›ndan, bu bitkiye Bursa'da Türkçe “çetük
otu” denildi¤ini yazm›flt›r.

Çetük, Türkçede kedi demektir ve ‹bn-i fierif
15. yüzy›lda yaflad›¤›ndan yöresel dilde hâlâ öyle
kullan›lmaktad›r. Kitab›nda kedilerin bu otu sevdiklerini
ve bu otu görünce yüzlerini sürdüklerini belirtmifltir.

O zamanki t›pta Sünbül-i Rûmî ad›yla tan›nan kedi
otu, Osmanl› t›bb›nda çok önemli bir ilaç olan tiryaklar›n
içinde yer almaktad›r. Tiryâk-› Fâruk ad› verilen ve en
önemli tiryak formülü olan macunun içinde
bulunmaktad›r. Zehirlerden koruyan ve her derde
deva özellikteki tiryaklar›n bir baflka formülü olan
Tiryâk-› Berafliflâ adl› çok tan›nan di¤er bir ilaçta da
çetük otu vard›r.

Bu ilac›n en önemli özelli¤i ferahl›k vermesidir ki
‹bn-i fierif de; “…bu tiryâk gâyet kuvvetlü
müferrihlerdendür (ferahl›k verici, rahatlat›c›). fieyh
Ebû Ali Sina medh etmifldür gâyet eyü oldu¤undan
ötürü.” diyerek bu özelli¤i belirtmifltir. Hayatizade'nin
kitab›nda da kalp rahats›zl›klar›nda faydal› oldu¤u
belirtilir. Osmanl› hekimleri kedi otunun ferahlatt›¤›,
rahatlatt›¤› konusunda hemfikirdirler.

YÜZYILLI

Rahatlat›c› ve Uyku
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Prof. Dr. Ayten Alt›ntafl
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YÜZYILLIK ‹LAÇLAR
46 /

K

Kedi Otu;
Valeryan-Valeriana

Officinalis



Valeriana Officinalis L. bugün de önemli bir t›bbi
bitkidir. Avrupa farmakopelerinde kay›tl› olan bu bitki,
tüm Avrupa, Bat› ve Orta Asya, Kafkaslar, Amerika
ve Türkiye'de do¤al olarak yetiflmekte, Almanya,
Belçika, Fransa, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde
ise kültürü yap›lmaktad›r.

30-150 santimetre yükseklikte, beyaz çiçekli, çok
senelik, otsu bir bitkidir. Hem ›slak çay›rlarda, hem
de kuru tafll› yerlerde yetiflir ve bilinen yaklafl›k 360
türü vard›r. Kökünden yararlan›lmaktad›r. Kökünün
kendine has kokusu kedileri kendine çekmektedir.
Ancak bu, bizler için pek de hofl bir koku de¤ildir.

Valeryan'›n ilaç olarak de¤eri yeni t›pta da fark edilmifltir.
Özellikle sinirlilik, huzursuzluk ve uykusuzluk
durumlar›nda ilaç olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Kimyasal bileflimine bakt›¤›m›zda; bitkinin kök ve
rizomlar›nda valepotriyatlar, alkoloitler, uçucu ya¤,
uçucu seskiterpen karboksilik asitler ve polisakkaritler
bulunmaktad›r.

Valepotriyatlardan dolay› sedatif, uçucu ya¤ ve iridoitler
nedeniyle trankilizan ve orta fliddette hipnotik, valerianik
asitten dolay› spazmolitik ve adale gevfletici, hipotansif
ve karminatif etkiler bilimsel olarak gösterilmifltir.

Avrupa'da bir çok preparat› yap›lan Valeriana
Officinalis'in dahili kullan›fllar› içinde; spazm çözücülük,
uykusuzluk ve huzursuzluk halleri, sinirsel tansiyon,

migren, kramplar, ba¤›rsak kolitleri, romatizma a¤r›lar›
ve adet gecikmeleri özellikle vard›r.

Bugün haz›rlanan preparatlar›n birço¤unda, kramp
çözücü ve yat›flt›r›c› olarak, valeryan yaln›z bafl›na
verilmektedir. Sinir bozuklu¤undan kaynaklanan
uykusuzlukta, ço¤unlukla ›hlamurla veya ›hlamur,
gelincik ve flerbetçiotu ile kar›flt›r›larak, reçeteler
haz›rlan›r. Kedi otunun uyuflturucu özelli¤i yoktur.
Sentetik uyku ilaçlar› gibi derin suni bir uyku sa¤lamaz,
fakat rahatlatarak uykuyu kolaylaflt›r›r.

Kedi otu Türkiye'de halk aras›nda kökünden çay
yap›larak kullan›l›r. Halk t›bb›nda kurutulmufl kökleri
ufak do¤ranarak saklan›r ve gerekti¤inde s›cak
su ile demlenerek günde 2-3 bardak içilir. Bunun
faydalar›n›; sinirlere iyi gelir, meniyi ço¤alt›r, cimaya
kuvvet verir, mide ve ci¤eri k›zd›r›r, idrar artt›r›r, hayz›
söker, böbreklere kuvvet verir, böbrek
tafllar›n› düflürür fleklinde özetlerler.
Uygur Türkleri taraf›ndan da bilindi¤inden
ve ilaç olarak kullan›ld›¤›ndan, kültürel
süreklili¤i burada da görmek mümkündür.

Kedi otu her derde deva gibi kabul edilse
de rahatlat›c› ve uyku verici özelli¤i a¤›r basar.
Kedi otu köklerinin kaynat›larak haricen yaralarda
ve iyileflmeyen deri hastal›klar›nda kullan›ld›¤›n›
da biliyoruz. Han›mlar güvelere karfl› bu bitki
köklerini sand›klar›na ve dolaplar›na
koyarlar.

Türkiye'de tabii flekilde bol
olarak bulunan, halk
aras›nda tan›nan ve etkisi
dolay›s› ile kullan›lan kedi otlar›
flimdilerde çiçeklendi ve kökleri
büyümeye bafllad›. Rahatlat›c›, ferahlat›c›,
spazm çözücü ve uyku verici olan bu t›bbi
bitki art›k modern t›p taraf›ndan da
kabul ediliyor.

Pek çok tan›nm›fl Avrupa
ülkesi kedi otunu ilaç
kodekslerine ald› ve haz›r
preparatlar› eczanelerde
sat›l›yor. Bizde de çok
uzun süredir eski t›pta ve
halk t›bb›nda kullan›l›yor.
Etkisi ve güvenirli¤i senelerin süzgecinden geçerek
test edilmifl olan bu t›bbi bitkiyi eczac›lar›m›z›n
hat›rlamas›n› ve bizim ilac›m›z olarak raflarda
yer almas›n› ümit ediyoruz.
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czacılık Hizmetlerine Özgü İlkeler
1. bölümde yer verdi¤imiz ve sa¤l›k
hizmetlerinin tüm alanlar› için geçerli olan

temel etik ilkeler d›fl›nda, sadece eczac›l›k hizmetlerine
özgü ilkeler de mevcuttur.

Reçetede Değişiklik Yapılmaması / Reçetede
Uygunsuzluk Tespiti
6197 Say›l› Kanun'un 25. Maddesi'ne göre,
eczaneye gelen reçetenin de¤ifltirilmemesi flartt›r.
E¤er bir yanl›fll›k oldu¤undan flüphe edilirse, reçeteyi
yazan hekimle temasa geçmeden ilaçlar
verilmemelidir. Hekimle iletiflim kurulamad›¤› durumda,
farmakopede yaz›l› maksimum dozu aflmayacak
flekilde ilaç verilir.

Gülbin Özçelikay ve arkadafllar›n›n yapt›klar› bir
araflt›rman›n sonuçlar›na göre, reçetede uygunsuzluk
fark eden eczac›lar›n tercihleri flu flekilde
s›ralanmaktad›r:
• % 81,5 doktora dan›flma.
• % 14,6 hastay› uyarma.
• % 3,1 reçeteyi haz›rlamama.

Eşdeğer İlaç Verilmesi
Reçetede yaz›l› ilaç yerine eflde¤er ilaç verilmesi, her
ne kadar yukar›da bahsetti¤imiz reçetede de¤ifliklik
durumu olmasa da, hekimler eflde¤er ikamesi
uygulamas›n›n reçetelerine müdahale oldu¤u
kanaatindedirler. Eflde¤er ikamesi, hekimin reçetesine
piyasa ismiyle yazd›¤› ilac›n yerine ayn› etkin maddeyi
ayn› miktarda içeren, ayn› farmasötik formla sunulan
ve biyoeflde¤erlik gereklerini yerine getirmifl bir baflka
marka eflde¤er ürünün verilmesidir. Orijinal ilaç
firmalar›n›n eflde¤er (jenerik) ilaçlar›n daha az etkili
oldu¤u yolundaki propagandas›ndan ne yaz›k ki
birçok hekim etkilenebilmektedir. Hâlbuki 2002
y›l›ndan bu yana biyoeflde¤erlili¤ini kan›tlamam›fl hiçbir
ilaç ruhsat almad›¤› gibi eski ruhsatl› ilaçlar için de
biyoeflde¤erlik piyasada bulunma flart› olmufltur.
Eczac›lar eflde¤er ikamesi yaparlarsa hekimlerle karfl›
karfl›ya gelmekte, yapmazlarsa hastalar›n›n fazladan
bedel ödemesine sebep olabilmektedirler.

Reçetesiz ‹laç Verilmesi
Ülkemizdeki eczac›l›k hizmetlerinin deontolojik ve etik
aç›dan en önemli sorunu, reçeteli verilmesi gereken
ilaçlar›n eczaneden (hem de bazen eczac›n›n kontrolü
d›fl›nda kalfalar taraf›ndan) reçetesiz verilebilmesidir.
6197 Say›l› Kanun'un 24. Maddesi; “Reçete
mukabilinde verilmesi meflrut olan ilaçlar›n reçetesiz
verilmesi yasakt›r” demek suretiyle bu durumu kesin
bir dille yasaklamakta ise de bu sorun halen ciddi
bir flekilde devam etmektedir.

Eczacının Eczanede Olmaması
Bir baflka sorun da eczac›n›n eczanede olmamas›d›r.
Bu durum ‹yi Eczac›l›k Uygulamalar› K›lavuzu'nda;
“Eczanelerde, hasta/hasta yak›n›na eczac›l›k hizmetinin
eczac› taraf›ndan sunulmas› gereklidir” fleklinde yer
al›rken, 6197 Say›l› Kanun'un de¤iflik 35.
Maddesi'nde; “Eczac› 24 saatten daha fazla
eczanesinde bulunamayacaksa, birden fazla eczanesi
bulunan yerlerde eczane kapat›l›r” hükmü mevcuttur.

Muvazaa
Serbest eczac›l›kta s›k rastlanan bir sorun da
muvazaad›r. Borçlar Hukuku'na göre muvazaa;
“Taraflar›n gerçek iradelerine uygun olmayan bir ifllem
yapmalar›, fakat görünürdeki bu ifllemin kendi
aralar›nda geçerli olmayaca¤› hususunda
anlaflmalar›d›r”. Ya da bir baflka söyleyiflle; “Taraflar›n
aralar›nda anlaflarak gerçekte yapmak istemedikleri
bir hukuki ifllemi üçüncü kiflileri aldatmak amac›yla
yap›yormufl gibi görünmeleridir”.

2. Bölüm
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Borçlar Hukuku'nda muvazaa iki türlüdür:
1-Mutlak muvazaa
2-Nispi muvazaa

‹fllemin boyutuna göre muvazaa da iki türlüdür:
1-Tam muvazaa
2-K›smi muvazaa

Muvazaan›n flartlar› flu flekilde s›ralanabilir:
1-Görünürdeki ifllem
2-Muvazaa antlaflmas›
3-Aldatma kast›
4-Gizli muamele (sadece nispi muvazaada)

Eczacılıkta Muvazaa
Türk Eczac›lar› Deontoloji Tüzü¤ü'nün 11. Maddesi;
“Muvazaa yoluyla t›p mensubu olan veya olmayan
kiflilerle aç›k ya da gizli anlaflma yaparak eczane
veya ecza dolab› aç›lamaz” demek suretiyle muvazaay›
yasaklarken, ciddi yapt›r›mlar da öngörmektedir.

Eczac›l›kta muvazaa, eczac› diplomas›n›n eczac›
olmayan kiflilerce, bedel karfl›l›¤› kullan›larak, yasal
olmayan bir eczac›l›k faaliyeti icra edilmesidir. Bu
birkaç flekilde olabilmektedir:

• Eczac› sadece diplomas›n› verir, ancak kendisi
eczaneye u¤ramaz. Bu muvazaan›n en kötü fleklidir.
Hukuki sorumluluk eczac›da olmakla birlikte, eczac›n›n
hiçbir fleyden haberi olmamaktad›r. Birçok suistimal
ve yasa d›fl› ifller bu tür muvazaal› eczaneler arac›l›¤›
ile olmaktad›r. Eczanede eczac› olmad›¤› için t›bbi
hata yap›lmas›na çok aç›k bir uygulamad›r.

• Eczanenin sahibi olmamakla birlikte, muvazaa
yapan eczac› ya da baflka bir eczac›n›n eczanede
durmas›d›r. Bu durum k›smi bir muvazaa durumu
olup, t›bben sak›nca olmamakla birlikte, hukuken
sak›nca oluflturmaktad›r.

• Eczane eczac›n›n olmakla birlikte, kendisi eczanede
durmay›p eczac›n›n eczac› olmayan bir yak›n›n›n
eczanede durmas›d›r. Bu durum asl›nda bir muvazaa
olmamakla birlikte, nispi bir muvazaa durumu
oluflmaktad›r. Eczac› eczanede bulunmay›nca t›bbi
sak›nca oluflmaktad›r.

İlaç Fiyatları
Ülkemizde ilaç fiyatlar› Sa¤l›k Bakanl›¤›'nca belirlenir.
SGK uygulamalar›nda bu fiyatlardan belli oranlarda
›skonto uygulan›r. Eczaneye bu ›skontolu fiyattan
gelen ilaçlar›n elden sat›fllar› ›skontosuz perakende
fiyattan yap›lmaktad›r.

Eczac›lar perakende fiyattan satt›klar›nda fazladan
kâr elde etmekte, ›skontolu fiyattan satt›klar›nda ise
Türk Eczac›lar› Birli¤i ile karfl› karfl›ya kalmaktad›rlar.
6197 Say›l› Kanun'un 39. Maddesi ile Türk Eczac›lar›
Deontoloji Tüzü¤ü'nün 12. Maddesi'nde; “‹laçlar
Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan belirlenen fiyatlar›n üzerinde
sat›lamaz” hükmü mevcuttur.

Sonuç
Kiflilerin ve halk›n sa¤l›¤› konusunda birinci basamak
sa¤l›k hizmeti sunan eczac›lar›n, mesleklerini icra
ederken karfl›laflabilecekleri deontolojik kurallar› ve
etik ilkeleri bilmeleri, hem mesleklerini daha kaliteli ve
sorumluluk bilinci içinde sunmalar›na yard›mc› olacak,
hem de kendilerinin yasalar karfl›s›nda zor durumda
kalmalar›n› önleyecektir.
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