DÜNYADAN SEKTÖREL HABERLER
MART 2014

Türk Eczacıları Birliği tarafından hazırlanmıştır.
Willy Brandt Sok. no:9 06690 Çankaya Ankara

İçindekiler:






Almanya, İlaç Fiyatlarının Dondurulması Uygulamasını 2017 Sonuna Kadar Uzattı
Birleşik Krallık ’ta Bir Aylık Göz Bakımı Kampanyasında Yaklaşık 2000 Hastaya İlaç
Kullanım Kontrolü Hizmeti Verildi
Kuzey İrlanda Eczacıların Rolünün Arttırılmasını Destekliyor
Avustralya’da Eczacılar Toplum Hizmeti Yükümlülüğünün Sürdürülmesi İçin
Mücadele Eden Ecza Depolarını Destekliyor
Avrupa Birliği Parlamentosu 2014-2020 Sağlık Programını Kabul Etti

Almanya, İlaç Fiyatlarının Dondurulması Uygulamasını 2017 Sonuna Kadar Uzattı
Almanya Parlamentosu (Bundestag), 2010 Ağustos’unda başlatılan, geri ödemeli ilaçlarda fiyatların
dondurulması uygulamasının 2017 yılı sonuna kadar uzatılması yönünde oy verdi ancak ülke içi
referans fiyat uygulamasına tabi ürünler bu uygulamadan muaf tutulacak.
Mevcut ilaç politikasının değiştirilmesine ilişkin Parlamento’da yapılan oylamada ayrıca, 2011
öncesinde Almanya Tıbbi Ürünler Piyasasında Reform Yasası (AMNOG) uygulamaya konulduğu
dönemde başlatılan, geriye dönük ilaç fayda değerlendirmesi programının kaldırılması yönündeki
Sağlık Bakanlığı önerisi de kabul edildi. Bakanlık neden olduğu idari yük nedeniyle programın rafa
kaldırılmasını talep ederken aynı zamanda programın sonlandırılmasından kaynaklanan kaybın telafisi
için fiyatların dondurulmasına yönelik uygulamanın sürdürülmesinin zorunlu olduğunu belirtti.
Parlamento ayrıca, hasta katkı payı, depo ve eczane marjı gibi ücretlerin, üreticiler tarafından
belirlenen ürün liste fiyatları baz alınarak belirlenmesine son verilmesini de onayladı. Bunlar artık,
genelde liste fiyatlarından önemli ölçüde düşük olan, pazarlık sonucu üzerinde uzlaşılan (ıskonto
uygulanmış) fiyatlara göre belirlenecek.
Oylama öncesinde çokuluslu ilaç üreticileri bu yeni uygulamaya il işkin kaygılarını dile getirdi. Pazarlık
sonucu yeni oluşan fiyatlar, şimdi olmasa da gelecekte liste fiyatları gibi bilgi veritabanına bildirilecek
ve uluslararası referans fiyatlandırma sisteminde Almanya’yı referans olarak kullanan ülkelerce kendi
sağlık sistemlerinde daha düşük fiyatlar için baskı unsuru olarak kullanabilecekler.
Firmalar, yeni sistemle ilgili diğer bir sorununsa yasanın üreticilerin yaptığı indirimleri geri ödemeler
olarak ele alması nedeniyle, bunların geçici ve esnek olabilecek bir ıskontodan ziyade sabit bir fiyat
haline geleceğine dikkat çekti.
Almanya Araştırmaya Dayalı İlaç Endüstrisi Birliği (VFA), değerlendirmeleri gerçekleştiren ilaç
fiyatlandırma alanında yetkili birim olan Federal Ortak Komitesi’nin (G-BA) geriye dönük fayda
değerlendirmelerine ilişkin “zar zor yapılabilen bir değerlendirme olduğu” beyanına da değinerek bu
uygulamanın kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
VFA ayrıca üreticilerden geri ödemeli ilaçlar için istenen zorunlu iskonto oranının %16’dan %7’ye
düşürülmesini de olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Ancak, grubun baş yöneticisi Birgit Fis cher,
enflasyonu telafi edici hiçbir düzenleme koymadan fiyatları uzun süreli dondurma uygulamasının
firmaları artan maliyetleri finanse edememe sorunuyla karşı karşıya bırakacağını belirterek ,
Parlamento’dan geçen düzenlemeyi eleştirdi
Fischer, fiyatların dondurulmasının endüstriye getirdiği yükün 2009-13 arasında 2 milyar Avro
olduğunu ve ertelemelerin 2009 düzeyinde devam etmesi durumunda bu yükün bu yıl 1 milyar Avro
daha artacağını belirterek 2015’te 1.2 milyar Avro’ya ulaşacağı tahmininde bulundu.
Fischer, “Uzun süreli fiyat erteleme uygulaması, en azından genel fiyat gelişmelerinin dikkate
alınmasını gerektirir. Bizce bu fiyat düzeyi enflasyona uyarlanarak yapılmalı ve belirli bir zaman
dilimiyle sınırlanmalıdır” dedi.
Fischer yasa yapıcıların sabit fiyat uygulaması ve geri ödeme sisteminin sağlık sistemine zarar
vermeden nasıl harmonize edileceğini yeterince tartışmadıklarını da ifade etti.
Yeni düzenlemeler Nisan ayı başında uygulamaya konacak.
http://www.pharmatimes.com/A rticle/14-03-02/Germany_extends_drug _price_freeze_to_end2017.aspx#ixzz2vBSxvt80
02/03/2014
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Birleşik Krallık ’ta Bir Aylık Göz Bakımı Kampanyasında Yaklaşık 2000 Hastaya İlaç Kullanım
Kontrolü Hizmeti Verildi
Birleşik Krallık Galler’de, NHS’ye (Ulusal Sağlık Sistemi) bağlı bağımsız kamu sağlığı kurumu Public
Health Wales, NHS hizmetleri sunan Serbest Eczaneleri temsil eden Community Pharmacy Wales
(CPW) ve görme engellilere destek sunan yardımlaşma kuruluşu Royal National Institute of the Blind
Cymru tarafından yürütülen, yaklaşık 2000 hastaya bir ay boyunca İlaç Kullanım Kontrolü Hizmeti
kampanyası başarılı sonuçlar verdi.
Geçen Temmuz ayında eczacılar “Look After Your Eyes” [Gözlerinize Bakın] kampanyası kapsamında
göz ilacı kullanan 1.933 hastaya İlaç Kullanım Kontrolü yaptılar. Temmuz ayında verilen ilaç kullanım
kontrolü hizmetlerinin %11’ine karşılık gelen bu hizmete ilişkin yapılan bir değerlendirme ,
kampanyanın göz bakımı kalitesinde “gerçek bir fark” yarattığını ortaya koydu.
Kampanya süresince eczacılar gözlerinde sorun olan 431 hastayı daha detaylı muayene için göz sağlığı
uzmanlarına yönlendirdi. Bu hastaların 348’i eczacılar tarafından bir optometriste, daha ciddi
problemleri olan diğer 83’ü ise Galler Göz Bakım Hizmetleri’ne [Welsh Eye Care Service -WECS] sevk
edildi. Bir eczacı hastalardan birinde unilateral semptomlar ve ağrı tespit etti ve WECS hastanın sol
gözünde ülser olduğunu belirledi.
Kampanya süresince eczacılar ayrıca, gözlük, lens solüsyonu gibi göz sağlığına ilişkin ürünleri almak
için gelen kişilere de düzenli göz muayenesi yaptırmanın önemi hakkında bilgi verdiler.
Kampanyanın amacı göz bakımını teşvik etmek ve görmede sorunlara yol açabilecek risk faktörlerini
insanlara anlatabilmekti. Bu hedefle başlatılan kampanya eczacılara ve optometri stlere hasta yararı
için birlikte çalışma fırsatı sundu.
PGEU Şubat Raporu
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Kuzey İrlanda Eczacıların Rolünün Arttırılmasını Destekliyor
Kuzey İrlanda Hükümeti, eczacılık sektörüne ilişkin yeni 5 yıllık stratejisinde eczacıların klinik
becerilerinden daha fazla yararlanılmasını ve bir merkez-uç şebeke modelinin uygulanmasını
öngörüyor.
Sağlık Bakanı Edwin Poots, Kuzey İrlanda Meclisi’nde yaptığı konuşmada 26 Mart’ta uygulamaya
konulan hükümet stratejisinin, eczanelerin yerel sağlık sistemlerinin hayati ve temel bir parçası
olması amacının somut bir ifadesi olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanlığı Sosyal Hizmetler ve Kamu Güvenliği Kurumu’ndan bir yürütme kurulu tarafından
hazırlanan strateji belgesinde eczacıların elektronik hasta kayıtlarına ulaşabilmeleri ve merkez-uç
şebeke modelinin bir parçası olarak hizmet sunabilmeleri durumunda sağlık sisteminde yapılmak
istenen değişiklere destek olabilecekleri belirtilerek eczacıların sisteme daha çok dahil edilmesi
tavsiye edildi.
Öngörülen modele göre büyük kentlerde, bir yandan birçok hizmetin insanların evlerine yakın serbest
eczaneler yoluyla iletilmesi sürdürülürken, tanısal hizmetler sunan eczane merkezleri ve uzmanlık
klinikleri de oluşturulacak. Kurulun hazırladığı strateji belgesinde “Bu eczane merkezleri

oluşturulurken uygulayıcıların sürdürülebilir bir eczane ağını ve ilaç verme ve diğer hizmetleri sunan
serbest eczanelere erişimi muhafaza etmeleri gerekiyor. Ancak, hasta eğitim programları, izleme,
uzmanlık klinikleri ve uzun süreli hastalığı olanlarda tedavinin yönetimi gibi eczane hizmetlerinin
konumu da dikkate alınmalıdır” denildi.
Kurul sorumlu eczacının ne kadar süreyle eczane dışında olabileceğine ilişkin yasada yapılması
önerilen değişiklerin eczacıların başka yerlerde de hizmet verebilmelerine olanak tanıyabileceğini
belirtti.
Strateji belgesi ayrıca ilaçların doğru alımı için hastalara tavsiye verilmesi ve kendi kendine bakımı
desteklenmesi gibi rutin hizmetlerin “yenilenmiş bir odakla” sunulması için bir planlama içermektedir.
Kurul, eczacılara kamu hizmeti sunma görevinin verilmesi ve kamu görevlileri ve diğer sağlık
profesyonelleri arasında serbest eczanelerin verebileceği hizmetler ve eczacıların sunduğu
danışmanlık hizmetine ilişkin farkındalığın arttırılması çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Poots, belgenin gelecek beş yılda eczane hizmetlerinin nasıl sunulması gerektiğine ilişkin
açık bir yön belirlediğini söyledi.
http://www.chemistanddruggist.co.uk/news-conten t/-/article_display_list/17706300/northern-ireland-backsexpansion-of-pharmacists-role
27/03/2014
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Avustralya’da Eczacılar Toplum Hizmeti Yükümlülüğünün Sürdürülmesi İçin Mücadele Eden
Ecza Depolarını Destekliyor*
Avustralya’da mevcut Toplum Hizmeti Yükümlülüğü (CSO) uygulamasının devam etmesi için
mücadele eden ecza depoları eczacılardan gelen desteği memnuniyetle karşıladı.
Mart ayı başında Avustralya Serbest Eczacılar Birliği (PGA) tarafından düzenlenen Avustralya Eczacılık
Mesleği Konferansı ve Fuarı 2014’te (APP 2014) gerçekleştirilen bir interaktif oturumda katılımcıların
çoğunluğu depoların Toplum Hizmeti Yükümlülüğü ’nün devamını deste klediğini ve bu yükümlülüğün
eczacılara olumlu etkileri olduğunu belirtti.
Katılımcıların %90’ından fazlası PBS listesindeki bütün ürünlerin (geri ödemesi olan ürünlerin) Toplum
Hizmeti Yükümlülüğü olan depoların erişimine açılması gerektiğini söyledi.
Ulusal Eczacılık Hizmetleri Birliği (NPSA) başkanı Patrick Davies “eczacılardan bu denli destek
görmemiz harika ve bu durum Toplum Hizmeti Yükümlüğünün öneminin anlaşıldığını gösteriyor”
dedi.
APP2014’te konuşan Davies, Toplum Hizmeti Yükümlülüğü olan depoların “eczacılık sektörü için ve
eczacılara PBS ilaçlarına erişimde rekabetçi alternatifler sunma anlamında hayati önemde olduğunu”
belirtti. Eczacılara RFID sistemi uygulaması gibi mevcut arz zincirini geliştirmeye yönelik girişimleri
desteklemeleri çağrısında bulundu.
*Avustralya’da ecza depoları hastalara her koşulda en kısa zamanda eczaneler aracılığıyla ilaç tedarik
etmek gibi yükümlülükleri de içeren Toplum Hizmeti Yükümlülüğüne tabidir. Ancak son süreçte büyük
ilaç şirketlerinin doğrudan eczaneye ilaç dağıtımı yapma uygulaması başlatmaları nedeniyle depoların

bu yükümlülüğü kaldırılmaya başlanmıştır. Depolar doğrudan dağıtım modelinin bir toplum hizmeti
yükümlülüğü olmayan ve kar etme amacında olan şirketlerce verilmesinin kamu sağlığına zarar
verebileceği ve bu yöntemle ilaç tedarikinin hasta aleyhine sonuçlar doğurabileceği gibi argümanlarla
yaklaşık bir yıldır Toplum Hizmeti Yükümlüğünün sürdürülmesi için mücadele vermektedir.
http://www.pharmacynews.co m.au/news/la test-news/cso-continuation-vital-for-pharmacy-wholesalers
31/03/2014
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Avrupa Birliği Parlamentosu 2014-2020 Sağlık Programını Kabul Etti
26 Şubat 2014’te gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Oturumunda 446 Milyon Avro bütçeli
2014-2020 AB Sağlık Programı kabul edildi.
Sağlık Programı, sağlıklı yaşamı ve sağlıkta yeniliği teşvik ederek, sağlık sistemlerinin
sürdürülebilirliğini arttırarak ve AB yurttaşlarını sınır ötesi ciddi sağlık tehditlerinden koruyarak Üye
Devletlerin halklarının sağlığını iyileştirmeye ve sağlıktaki eşitsizlikleri azaltmaya yönelik faaliyetlerini
desteklemeyi amaçlıyor. Daha önceki sağlık programlarının başarılarına ve bu programlardan
çıkarılan derslere dayanarak hazırlanan yeni program, sağlığın desteklemesi ve hastalıkların
önlenmesi, yurttaşların sağlığı tehdit eden olağanüstü durumlara karşı korunması, sağlıkta yeniliğin
arttırılması, insanların tıbbi uzmanlığa ve özgül koşullara ilişkin bilgiye erişimlerinin geliştirilmesi ve
sağlık hizmet kalitesinin ve hasta güvenliğinin iyileştirilmesi alanlarına odaklanıyor. Daha önceki AB
Sağlık Programı kapsamında fonlanan projeler, ağırlıklı olarak üye devletler arasında en iyi
uygulamalara ilişkin bilgi paylaşımı arttırmada başarı sağladı. Yeni program kapsamında fon almaya
aday kuruluşlar, ulusal sağlık kurumları, kamu ve özel kurumlar, AB düzeyinde programın amaçlarını
destekleyen, sağlık alanında aktif olan uluslararası örgütler ve sivil toplum örgütleri olarak sıralanıyor.
Programın
tamamına
şu
bağlantıdan
http://ec.europa.eu/health/programme/docs/factsheet_healthprogramme2014_2020_en.pdf
PGEU Şubat Raporu
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