MSD Eczane Ekibi Kurdu
1992 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren MSD, ülkemizde halk sağlığı alanında çok
değerli katkıları olan eczanelerle daha sıkı işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, aynı
zamanda eczaneler aracılığıyla hasta sağlığını ve ihtiyaçlarını iyileştirmeye yardımcı olmak
amacı ile bir eczane ekibi oluşturdu.
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MSD Türkiye Eczane Takımı
Satış Müdürü Oğuzhan Bal,
“Muhtemel takımlar arası işbirliğini sağlamak için "Takım Koçluğu" konulu bir
workshop organize ettik” dedi.
Eğitimin 45 bölge yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Bal, “Bu eğitim ile
birlikte çalışacak ekiplerin aynı pencereden bakmasını ve ortak paydada buluşmasını
sağladık” diye konuştu. Eczane ve tıbbi tanıtım ekibine her durumda rehber olacak ortak bir
anayasa oluşturduklarını da söyleyen Bal, bu anayasada ekiplerin sahada ortak nasıl
çalışılacağı, bilginin nasıl aktarılacağı gibi maddeler yer aldığını belirtti. Oğuzhan Bal “İki
ekibin koordineli çalışabilmesi ve iş hedeflerimizi yerine getirebilmemiz büyük önem
taşıyor. Bunu sağlayabilmek için temsilciler 15 günde bir kendi aralarında, bölge
müdürleri ise ayda bir kez düzenli toplantılarla bir araya gelecek” şeklinde konuştu. MSD
Türkiye Eczane Takımı Satış Müdürü Oğuzhan Bal, "Türk insanının sağlıklı yaşaması
adına önemli bir geleneğin ve sağlık hizmetinin parçası olan Eczacılarımızla, yine aynı
geleneğin bir diğer parçası olarak kuvvetli bir işbirliği anlayışı içinde olmayı ülke
insanımızın sağlığı açısından çok değerli buluyoruz. Hasta ihtiyaçlarının karşılanması
bizler için herşeyin önünde geliyor." diyerek MSD eczane ekibinin vizyonunu paylaştı.

Takım Koçluğu Workshop'unu (European Mentoring and Coaching Council) EMCC'nin 26
Nisan 2011 tarihinde Grand Hyatt Taksim Hotel'de düzenlediği "Takım Koçluğu ve MSD
deneyimi" adlı panelde katılımcılara aktardığını ifade eden Oğuzhan Bal, "Yaklaşık 30
civarında panel katılımcısına proaktif olarak yaptığımız Takım Koçluğu Workshop'u ile
elde ettiğimiz kazanımları aktardık. İyi bir iş uygulaması olarak workshop'ımızın
başarısı takdir toplandı. " dedi.

