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 Mart 2020

Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin. Sağlıklı nesiller, sağlıklı geleceğin başlangıcıdır! Yeşilay Haftası

Kutlu Olsun.



Mart 2020

1-7 Mart Deprem Haftası Unutmayın! Deprem Değil, Binalar Öldürür



8 Mart 2020

 Dünya üzerinde gördüğünüz herşey kadının eseridir.   8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.  



9 Mart 2020

Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Topluluğu mutfağına konuk olduk. Cumartesi ve Pazar günü iki ayrı grupla
çikolata atölyemizi tamamladık. Güzel geçen iki günün ardından geriye güzel tatlar bıraktık.





14 Mart 2020

Halk sağlığını korumak için ülkemizin her köşesinde, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan tüm
hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.



18 Mart 2020

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105’inci yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.



Eczanelerin dezenfeksiyon işlemleri ile ilgili yapılan görüşmeler



20 Mart 2020

COVID-19 ile mücadele kapsamında meslektaşlarımızı ve eczane çalışanlarımızı korumaya
yönelik Yönetim Kurulumuzca tedbirler almaya devam ediyoruz.



20 Mart 2020









Antalya Eczacı Odası iktisadi işletmemiz tarafından 250-500-1000 ml'lik ambalaj ve TİTCK'nın "Eczanelerde
El Antiseptiği Hazırlanması" konulu yazısına istinaden Dezenfektan ambalajlarında belirtilmesi gereken
bilgileri içeren etiketlerin temini sağlanmıştır. Ayrıca Odamız girişimi ile Lokman Ecza Deposu
üzerinden %96 etil alkol temini sağlanmıştır.



Meslektaşlarımızı ve Eczane Çalışanlarımızı korumaya yönelik çalışmalarımız kapsamında
eczacılarımıza ve çalışanlarımıza koruyucu gözlük temin edilmiştir.



Eczanelerde yaşanabilecek bulaş riskini azaltmak, meslektaşlarımız ve eczane personellerinin
motivasyonunu artırmak amacıyla; Antalya merkez ilçelerinde (Muratpaşa-Kepez-Konyaaltı-Aksu)
eczanelerin çalışma saatlerinde değişiklik yapılmasıyla ilgili Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan
başvurumuz neticesinde alınan cevaba istinaden; İkinci bir duyuru yapılana kadar 1 Nisan 2020 Çarşamba
gününden itibaren; Hafta içi açılış-kapanış: 09:00-18:00-Cumartesi kapalı.(nöbet uygulamasına geçilmiştir.)







21 Mart 2020

Değerli büyüklerimizin Yaşlılar Haftası kutlu olsun.



 “Su hayattır, su sağlıktır. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi tüketmeyelim.

23 Mart 2020



23 Mart 2020

KOVID-19 salgınına karşı göstermiş oldukları özverili çabaları ve gayretleri için tüm
meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürler.



25 Mart 2020

Koronavirüs'ün yüzeylerde kalma süresi.



25 Mart 2020

''Ormanlar geleceğe bırakılacak en büyük mirastır''



27 Mart 2020

''Sanatın anlatılması ve anlaşılması adına canla başla çalışan, tiyatroya emek veren sevgili
dostlarımızın ve tüm tiyatro severlerin günü kutlu olsun''



Yönetim Kurulu 4 toplantı yapmıştır ve bu toplantılar sonucu; 5 eczane nakli, 2 yeni eczane açılışı, 4 tane eczane

devri, 4 tane yeni oda kaydı yapılması kararı alınmıştır. 

 

Mart ayı boyunca Nöbet Komisyonu 1 toplantı yapmıştır. Bu toplantılar içerisinde 43 adet eczane dilekçesi

değerlendirilmeye tabi tutulmuş ve karar alınarak işlem yapılmıştır. Bunun yanı sıra, eczacılarımızın elinde olmayan

sebepler dolayısıyla, nöbet görevleriyle ilgili yaşanan sıkıntıların önüne geçmek amacıyla nöbet değişikliği

yapılmıştır.

 

11 ilçede bulunan 240 eczaneden SGK reçetesi içeren bir ayda 440 adet fatura paketi teslim alınmış ve SGK

Reçete Teslim Birimi'ne ulaştırılmıştır.

Mart 2020 İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Antalya Eczacı Odası SUT Komisyonu tarafından meslektaşlarımızın itirazları neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ile

görüşülen dosyalar sonucu oluşturulmuş olan Mart 2020 ayına ait İtiraz Komisyonu Çizelgesi oluşturulmuştur.

Sonuç Deklarasyonu:  Görüntülemek için tıklayınız

Anlaşma ve Bilgilendirme Duyuruları

Nöbetçi eczane sayısı, eşdeğer ilaç, katılım payı gibi çeşitli konulardaki hasta şikayetlerine Yönetim

Kurulumuzca incelenip gerekli cevaplar verilmiştir.

Bilgi  ve  haber  duyuruları  internet  sitemiz,  sosyal  medya,  sms  ve  eczanelerin  telefonla  aranması  ile

meslektaşlarımıza ulaştırılmıştır.

Kurulların 2020 Mart Ayı Çalışmaları

https://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/itiraz-komisyonu-2020-yili-mart-ayina-ait-toplanti-sonuclari-hakkinda.html


Basında Biz

Hürriyet - Eczacılara koronavirüs eğitimi 

Haberi görüntülemek için tıklayınız

İstanbul Haber - Antalya’da eczaneler ucuz maske bulamamaktan şikayetçi

Haberi görüntülemek için tıklayınız

Gün Haber - Antalya'da eczanelere yüksek fiyat denetimi.

Haberi görüntülemek için tıklayınız

Basın ve Eczacı Kamuoyuna

İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte ekibim ile birlikte meslektaşlarımız için canla başla COVID-19

savaşında öncülük ediyoruz.

Açıklamanın devamını görüntülemek için tıklayınız.

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/eczacilara-koronavirus-egitimi-41458037?fbclid=IwAR3pPdYSMIxaTElD1Kkhe3_CyXwvDgTmPeDp-sjGp3hvOyWdl7MHxPqt5f8
https://www.istanbulhaber.com.tr/antalyada-eczaneler-ucuz-maske-bulamamaktan-sikayetci-haber-1457545.htm?fbclid=IwAR2dRbfJgZgnJnTTBCu0oQ_Yiaz0GD6a-OgZ6JP3ipeRSXyaWP73l7Dinv8
http://www.gunhaber.com.tr/haber/Antalya-da-eczanelere-yuksek-fiyat-denetimi/446323?fbclid=IwAR3pnWUFnqkytYesJ8VL1bj1AwGw50sbFfV7OGMe5sbcSJFnHDa4CnMcikI
https://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/basina-ve-eczaci-kamuoyuna.html
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/eczacilara-koronavirus-egitimi-41458037?fbclid=IwAR3pPdYSMIxaTElD1Kkhe3_CyXwvDgTmPeDp-sjGp3hvOyWdl7MHxPqt5f8
https://www.istanbulhaber.com.tr/antalyada-eczaneler-ucuz-maske-bulamamaktan-sikayetci-haber-1457545.htm?fbclid=IwAR2dRbfJgZgnJnTTBCu0oQ_Yiaz0GD6a-OgZ6JP3ipeRSXyaWP73l7Dinv8
http://www.gunhaber.com.tr/haber/Antalya-da-eczanelere-yuksek-fiyat-denetimi/446323?fbclid=IwAR3pnWUFnqkytYesJ8VL1bj1AwGw50sbFfV7OGMe5sbcSJFnHDa4CnMcikI
https://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/basina-ve-eczaci-kamuoyuna.html


Hürriyet - Antalya'da eczaneler dezenfekte ediliyor

Haberi görüntülemek için tıklayınız

Vefat ve Başsağlığı

Meslektaşımız Ecz.Nazmi ŞEN'in (Toros Eczanesi/ Alanya ) annesi vefat etmiştir.

Meslektaşımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Antalya Hilal - Kara gün dostu oldular.

Haberi görüntülemek için tıklayınız

Koronavirüs hakkında bilinmesi gerekenler

Haberi görüntülemek için tıklayınız

https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/antalyada-eczaneler-dezenfekte-ediliyor-41474976?fbclid=IwAR2IFU4gpeKCUu66cjeliRZmUvU9w5Pec7vZTdzBh-PQ_94VTYu6uSldMMI
https://www.antalyahilal.com/kara-gun-dostu-oldular/9313/?fbclid=IwAR2vtjHrldbmi39bcEkqYkQONy6-p4i-_3lo_wQWnn-AzD7cITGXph-A8v0
https://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/koronavirus-hakkinda-bilinmesi-gerekenler.html?fbclid=IwAR1QpZ2yakrww01WqI8ScFs5_lY-bZ5g2D8XY30De1yCU3-UipdoIK6utj0
https://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/antalya/antalyada-eczaneler-dezenfekte-ediliyor-41474976?fbclid=IwAR2IFU4gpeKCUu66cjeliRZmUvU9w5Pec7vZTdzBh-PQ_94VTYu6uSldMMI
https://www.antalyahilal.com/kara-gun-dostu-oldular/9313/?fbclid=IwAR2vtjHrldbmi39bcEkqYkQONy6-p4i-_3lo_wQWnn-AzD7cITGXph-A8v0
https://www.antalyaeo.org.tr/tr/m/odadan-haberler/koronavirus-hakkinda-bilinmesi-gerekenler.html?fbclid=IwAR1QpZ2yakrww01WqI8ScFs5_lY-bZ5g2D8XY30De1yCU3-UipdoIK6utj0
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