Ankara Commitment to Action
on Primary Health Care
«Delivering primary health care: Pharmacists taking the next leap forward»
23 – 25 October 2019 Ankara, Turkey
We commit to:
1. Support the Declaration of Astana on primary health care for achieving universal health coverage through
high-quality, safe, comprehensive, integrated, accessible, available and affordable health care for everyone,
everywhere;
2. Provide better primary health care services by transforming our pharmacy workforce and strengthening
our practice and sciences;
3. Transform and scale up pharmacy education by ensuring high-quality and fit-for-purpose education and
training for primary health care provision, and to provide the foundation for workforce development,
professional and scientific advancement;
4. Continue to address the growing burden of non-communicable diseases by empowering our profession to
provide services in health promotion and disease prevention, screening, referral, disease management and
treatment optimisation in people with non-communicable diseases;
5. Work with all healthcare professionals to deliver collaborative practice in primary health care, and build
solid and strong interprofessional health care teams;
6. Shape primary health care delivery by adopting innovative approaches and adapting our workforce
alongside the fast-changing digital health technologies;
7. Be an accessible, reliable and credible source of medical information for our communities and patients,
empowering them to make healthier and more informed choices;
8. Play an essential public health role by providing evidence-based information about immunisation,
eliminating public misconceptions about vaccines, supporting national immunisation strategies, and
expanding vaccination coverage;
9. Encourage our pharmacy workforce to deliver primary health care effectively through the supply of
quality medicines, improving medication adherence and patient safety, ensuring the rational use of
medicines, and tackling the challenges of antimicrobial resistance by promoting antimicrobial stewardship
strategies in our nation;
10. Generate evidence on the impact of pharmacists in improving health outcomes in primary health care
systems through sustainable professional services and ensure broad access to these services;
11. Continue to support our current and future pharmacy workforce in order to meet the required
competencies for the delivery of primary health care, and to close the gap between pharmacy education
and practice;
12. Continue to engage our stakeholders and partners, empower our regional and national health leaders,
and support enabling pharmaceutical policies to strengthen primary health care, bringing communities,
countries and organisations together to grow and support this movement;
13. Be regional health care ambassadors in the attainment of the United Nations Sustainable Development
Goals through provision of essential patient care and safe, effective, quality and affordable essential
medicines and vaccines for all.
Together we will achieve universal health coverage, good health and well-being for all: leaving no one
behind.

Birinci Basamak Sağlık Hizmet Sunumu
Hakkında Ankara Taahhüdü
«Birinci basamak sağlık hizmetleri: Eczacılıkta geleceğe doğru hamle»
23 – 25 Ekim 2019 Ankara, Türkiye
Eczacılar olarak:
1. Herkes için her yerde kaliteli, güvenli, geniş kapsamlı, bütüncül, erişilebilir ve uygun maliyetli sağlık
hizmeti sunumu aracılığıyla evrensel sağlık sigortası hedefine ulaşabilmek için birinci basamak sağlık
hizmeti hakkında yayımlanan Astana Deklarasyonu’nu desteklemeyi;
2. Eczacılık uygulamaları ve bilimini güçlendirerek ve eczacılık işgücünde gerekli dönüşümü sağlayarak
birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu iyileştirmeyi;
3. Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda eğitimin kalitesini ve amaca uygunluğunu temin edebilmek ve
işgücü gelişimi ile bilimsel ve mesleki gelişmelere kurumsal altyapı sağlayabilmek amacıyla eczacılık
eğitiminde gerekli dönüşümü sağlayarak eğitim düzeyini artırmayı;
4. Bulaşıcı olmayan hastalığı bulunan insanlarda sağlığın yaygınlaştırılması, önleme, tarama, sevk, hastalık
yönetimi ve tedavi optimizasyonu hizmetlerinin sunumuyla mesleğimizi güçlendirerek her geçen gün
daha da ağırlaşan bulaşıcı olmayan hastalık yükü ile mücadele etmeyi sürdürmeyi;
5. Birinci basamak sağlık hizmetinde işbirliğine dayalı hizmet modeli çerçevesinde bütün diğer sağlık
çalışanları ile birlikte çalışmayı ve birçok mesleğin içinde olduğu güçlü sağlık hizmeti ekipleri inşa etmeyi;
6. Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu yenilikçi yaklaşımlar benimseyerek ve işgücümüzü gelişen
sağlık teknolojilerine paralel olarak yenileyerek şekillendirmeyi;
7. Daha sağlıklı ve bilgilendirilmiş seçimler yapmaları hususunda halkı ve hastaları destekleyerek kolay
erişilebilir ve güvenilir bir tıbbi bilgi kaynağı olmayı;
8. Aşılar hakkında insanların zihinlerindeki yanlış düşünceleri ortadan kaldırarak, aşılama konusunda kanıta
dayalı bilimsel bilgiler sunarak, ulusal aşılama kampanyalarını destekleyerek ve toplumdaki aşılanma
oranını artırarak kamu sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üzerimize düşen görevi yerine
getirmeyi;
9. Kaliteli ilaç tedarik etmek, tedaviye bağlılığı ve hasta güvenliğini geliştirmek, akılcı ilaç kullanımını temin
etmek ve antimikrobiyel direnç yönetimi stratejilerini ülke çapında yaygınlaştırarak antimikrobiyel
dirençle mücadele etmek yoluyla eczacılık işgücümüzü etkili birinci basamak sağlık hizmeti sunucuları
olmaya yönlendirmeyi;
10. Birinci basamak sağlık hizmetinde mesleki hizmetlerin sürdürülebilirliğini, sağlık sonuçlarının
iyileştirilmesinde eczacıların etkisi üzerine veri oluşturmayı ve bu hizmetlere geniş erişim sağlanmasını
temin etmeyi;
11. Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda gerekli yetkinliklerin sağlanabilmesi ve eczacılık uygulamaları
ve eğitimi arasındaki boşluğun giderilmesi için bugünün ve geleceğin eczacılık işgücünü desteklemeye
devam etmeyi;
12. Ulusal ve bölgesel sağlık liderlerini güçlendirmek ve birinci basamak sağlık hizmetini geliştirmek için ilaç
politikalarını destekleyerek ülkeleri, toplumları ve örgütleri bir araya getirmek amacıyla paydaşlarımız ve
ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam etmeyi;
13. Gerekli hasta bakımının sunulması ve etkili, kaliteli ve uygun maliyetli ilaç ve aşıların herkesin erişimine
açılması için Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne giden yolda bölgemizdeki sağlık
temsilcileri olmayı
Taahhüt ediyoruz!
Evrensel sağlık sigortasına ve kimseyi geride bırakmadan herkes için sağlık ve esenlik hedefine eczacılar
olarak birlikte ulaşacağız.

