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 Ankara,

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

2020 Mart ayı itibari ile ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 Pandemisi, 
bağışıklamanın,  koruyucu sağlık hizmetlerinin, sağlık çalışanlarının sağlık sistemi içerisinde 
etkin konumlandırılmasının önemini tüm dünyada bir kere daha gözler önüne sermiştir.

 
Türk Eczacıları Birliği, eczacı odalarımız ve meslektaşlarımız bugüne kadar işbirliği 

içerisinde yürüttükleri Rehber Eczanem Programı, Sağlıklı Yaşlanma Projesi, bağışıklama 
farkındalığının arttırılmasına yönelik çalışmalar, akılcı ilaç kullanımına ilişkin yürütülen pek çok 
proje ve özellikle pandemi sürecinde sağlık sistemine sundukları önemli katkı ve hizmetlerle; 
eczacıların ve eczacılık mesleğinin ne kadar önemli bir konumda olduğunu, halk sağlığının 
korunması ve iyileştirilmesinde sorumluluk alma yolundaki kararlılığımızı ve azmimizi tüm 
kamuoyuna göstermiştir.

 
Ülkemizde sadece "zorunlu ve acil durumlarda" değil, toplumda farkındalığın 

artırılmasından, korunma ve önlemeye; tedaviden, tedaviye uyumu artıracak şekilde ilaç kullanım 
takibinin yapılmasına; "her aşamada - her zaman" nitelikli sağlık çalışanları olarak eczacıların 
yetkinliğinin, yaygınlığının ve erişilebilirliğinin farkında olunması, üretilen değerin görülmesi, 
geliştirilmesi ve eczacıya hak ettiği değerin verilmesi sadece bu mesleğin uygulayıcıları açısından 
değil,  "Herkes için Sağlık" hedefinin gerçekleştirilmesi açısından da elzemdir.

 
Eczacılar olarak sunduğumuz önemli katkılardan biri de bağışıklamanın geliştirilmesine 

yönelik sunduğumuz desteklerdir.  Öyle ki Avrupa Birliği hibe programları kapsamında 2019 
yılında yürüttüğümüz Sağlıklı Yaşlanma Projemize gönüllü destek veren eczacılarımız 65 yaş 
üstü en az bir kronik hastalığı olarak tanımlanan hedef kitlede yaptıkları danışmanlık hizmeti ile 
influenza aşılama oranını %48.1'den %67,3'e; pnömokok aşılama oranını %26,9'dan %42,3'e 
çıkartmıştır. Kısıtlı bir kitle üzerinde yapılan bu Proje dahi eczacıların sunduğu danışmanlık 
hizmetlerinin etkinliğini açıkça göstermektedir.

 
Farklı ülke örnekleri incelendiğinde eczacılar farkındalık ve rehberlik desteğinden aşı 

uygulama hizmetlerine kadar çok geniş bir yelpazede toplum sağlığının geliştirilmesine katkı 
sunmaktadırlar. Ülkemizde bağışıklama hizmetlerinin geliştirilmesinde ve ülkemizin özellikle 
pediatrik aşılamada dünya genelinde örnek istatistiklere ulaşmasında aile hekimlerimizin ve 
destek sağlık çalışanlarının katkısı çok büyüktür.  Bununla farklı ülkelerde örnekleri görüldüğü 
üzere, influenza ve pnömokok gibi bilgi ve deneyimin fazla olduğu aşıların ‘hastanın tercihine 
göre' eczanede de gerçekleştirilebilir olmasının, Türkiye sağlık sisteminde özellikle birinci 
basamak ve ayrıca diğer basamaklar için zaman, maliyet, bağışıklama okuryazarlığının 
geliştirilmesi ve uygulama kolaylığı açılarından önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Türk Eczacıları Birliği olarak son 3 yıldır eczacılarımızın aşı ve bağışıklama konularında 

yetkinliklerini geliştirmek adına önemli çalışmalar yürüttük.
 
2019 Dünya Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli hocalarımızın desteği 

ile hazırladığımız bilgilendirme videoları; 2020 Dünya Aşı haftasında web sitemiz üzerinden 
online olarak erişime açtığımız hazırladığımız "Eczacının Aşı Rehberi: Sık Sorulan Sorular" 
başlıklı yayınımızla sahada meslektaşlarımızı desteklemeye çalıştık.

 
2021 yılı Aşı Haftası'nı, daha yoğunluklu olarak eczacıların alandaki rol ve 

sorumluluklarını toplum ve diğer paydaşlarımız nezdinde görünür kılacak projeleri hayata 
geçirecek bir başlangıç noktası olarak kullanmak istiyoruz.

 
Bu çerçevede,
      

  "Serbest Eczacıların ve Aile Hekimlerinin Erişkin Aşı Uygulamalarına Yaklaşımları" 
başlıklı saha araştırmasını Marmara Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı 
Başkanı Sayın Prof. Dr. Mesut Sancar ve Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Bağışıklama 
Politikaları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Levent Akın'ın yer aldığı bir araştırma 
ekibi ile hayata geçiriyoruz.
      

  "Aşının Yaşı Yoktur!" başlıklı infografik çalışmamızı eczanelere gelen hastalarımızı ve 
danışanlarımızı bilgilendirmek amacı ile Poster olarak oda serbest eczane üye sayısını baz 
alarak çoğalttık. Söz konusu posterler eczacılarımıza ulaştırılmak üzere Odalarımızın 
adreslerine gönderilmiştir.

Ayrıca,
      

  Uluslararası Eczacılık Federasyonunun "Eczanelerin Bağışıklama Oranına Etkisinin Genel 
Değerlendirmesi" başlıklı 2020 Küresel Araştırma Raporu değerli hocamız Sayın Prof. Dr. 
Mesut Sancar'ın çeviri editörlüğünde hazırlanmış olup,  web sitemizin "Kitaplar ve 
Raporlar" bölümünden erişilebilecektir.
      

  "Eczacının Aşı Rehberi: Sık Sorulan Sorular" başlıklı yayınımız da, COVID pandemi 
sürecini de içerecek şekilde güncellenmiş ve web sitemiz aracılığı ile yararlanıma açılmıştır.
  
Birlikte üstleneceğimiz rol ve sorumluklarla halkımızı, hastalarımızı ve mesleğimizi daha 

iyi ve daha güvenli bir geleceğe ulaştıracağımıza olan inancımızla, söz konusu materyallerin 
meslektaşlarımıza ulaştırılması ve diğer çalışmalar konusunda bilgilendirilmesi hususunda 
bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.  

Ecz.Arman ÜNEY 
Genel Sekreter


