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Portekiz’de ANF ve Sağlık Bakanlığı Yeni Hizmetler Üzerinde Anlaştı
Portekiz Sağlık Bakanlığı ve ANF (Associação Nacional das Farmácias- Ulusal Eczacılar Birliği)
eczanelerden kamu sağlığı hizmetlerinin verilmesini ve eczacıyı jenerik ilaç vermeye teşvik etmeyi
amaçlayan bir anlaşma imzaladı. Temmuz ayının başında imzalanan anlaşma ile eczanelerden diyabet
kontrolü, şırınga değişimi gibi hizmetler verilmeye başlandı.
İmza töreninden sonra açıklama yapan ANF Başkanı, “Bu anlaşma büyük eczane ağının ve eczanelerin
sağlık alanındaki rolünün tanınması adına önemli bir adımdır; bu ağın ulusal sağlık sistemine entegresi
hastaların faydasına olacak” şeklinde konuştu.
ANF Başkanı, ayrıca anlaşmanın devlet açısından da faydalı olduğunu; deneme süresine tekabül eden
12 aylık süre boyunca ücretsiz verilen hizmetlerin ve eczanelerin dâhil edilmesinin halk sağlığına
getirdiği kazanımlar nedeniyle devletin milyonlarca Avro tasarruf sağlayacağını söyledi.
Sağlık Bakanı ise yaptığı konuşmada deneme sürecinin, sunulan hizmetlerin sonucunda ortaya çıkan
durumlara göre gerekli önlemlerin alınması ve elde edilen deneyimlerin ışığında gerekli
düzenlemelerin yapılmasına hizmet edeceğini belirtti. Bakan, bu adımdan sonra sistem ve hastalar
için kazanımların paylaşılmasına dayalı, eczacıları teşvik eden bir sürecin geliştirilebileceğini ifade etti.
Bakan ayrıca, “anlaşmanın Ulusal Sağlık Sistemi içerisinde yeniliği ve modernliği temsil eden bir adım”
olduğunu belirtti. Bu anlaşmayla eczanelerin sağlık sisteminin korunması ve sürdürülmesi gereken
zorunlu bir parçası olduğu hususunun görünürlük kazanmasını istediklerini söyledi.
PGEU Temmuz Raporu
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İtalya Anayasa Mahkemesi Reçeteli İlaçların Serbestleştirilmesi Talebini Reddetti
İtalya Anayasa Mahkemesi 18 Temmuz tarihli 216 numaralı kararında; sadece eczanelerin reçeteli ilaç
satmasına olanak tanıyan kanun hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğu yönündeki talebi reddetti.
Mahkeme böylece bu konudaki ısrarlı pozisyonunu korumuş oldu.
Anayasa Mahkemesi, eczacıların sundukları hizmetlerin işleyişini düzenleyen yasaların, anayasayla
güvence altına alınmış bir hak olarak sağlığın korunmasını amaçladığını ve tam da bu nedenle
tamamıyla meşru ve etkili olduğunu bir kez daha vurguladı.
Anayasa Mahkemesi kararında; “parlamento ilaç tedariki aracılığıyla temel bir hak olan sağlığın temini
için, mevcut planlama sistemiyle uygun biçimde eczacılık hizmetlerini düzenlemiştir” dedi.
PGEU Temmuz Raporu
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Birleşik Krallık Merkezli Longitude Prize 2014, Antibiyotik Direncini Çağın Sorunu Olarak
Belirledi
Tam 300 yıl önce 1714 yılında çıkarılan bir yasayla ilan edilen Longitude Prize’dan ilham alan
Longitude Prize 2014* Sonbahar’da, çözüm projesi olarak belirlediği dünya çapında sağlık

profesyonellerinin doğru zamanda doğru antibiyotiği uygulamalarına yardımcı olacak düşük maliyetli,
hızlı ve uygulanması kolay bir bakteriyel enfeksiyon testi için geliştirilen projelerin sunulması çağrısı
yapacak.
Ödülün verileceği sorun alanını belirlemek için uzun zamandır anket çalışmaları yürüten Longitude
Prize 2014 çağın sorununu antibiyotik direnci olarak belirledi. Bu süreçte sağlık profesyonellerine de
anket uygulandı. Longitude Prize 2014 adına Mede Connect tarafından gerçekleştirilen, 1.000 aile
hekiminin katıldığı anket çalışması, hekimlerin büyük çoğunluğunun antibiyotik yazma konusunda
kendilerini ısrarcı hastaların baskısı altında hissettiklerini ortaya koydu.
Araştırmaya katılan aile hekimlerinin %28’i haftada birkaç kez hatta bazen tıbbî olarak gerekli
olduğundan emin olmadıkları durumlarda bile antibiyotik reçete ettiğini, %70’i enfeksiyonun viral mi
bakteriyel mi olduğundan tam emin olmadan antibiyotik verebildiğini söylerken %24’ü ise bu alanda
kolay tanısal araçların olmadığını belirtti.
Şaşırtıcı bir şekilde araştırmaya katılan aile hekimlerinin yaklaşık yarısı (%45) hastalığı tedavi
etmeyeceğini bile bile viral bir enfeksiyon için antibiyotik yazdığını söyledi.
Doğru Kullanım
Longitude Prize yöneticisi Tamar Ghosh, konuya ilişkin “Dünya çapında antibiyotiklerin sadece gerekli
olduğunda ve doğru kullanılması için hizmet noktasında kullanılabilecek tanısal araçlara ihtiyacımız
var. Antibiyotiklerin yanlış kullanımını ve aşırı kullanımını bir miktar da olsa azaltmak, piyasaya
sürülen antibiyotiklerin alternatifleri de dâhil diğer çözümler için yıllarca beklememiz gerekebilir, bu
anlamda böylesi bir tanısal araç önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.
Temmuz ayında Başbakan David Cameron, ilaca dirençli suşları, geliştirilen yeni ilaçların olmayışını ve
klinik uygulamada aşırı kullanımı dikkate alarak yapılan antibiyotik incelemelerinin, sorunun hızla
üzerine gidilmezse karanlık çağlara geri dönüleceği gerçeğine dikkat çektiklerini ifade etti.
Ayrıca, Ağustos ayının başlarında yaygın soğuk algınlığı için antibiyotik kullanımının %42’lere ulaştığı
tespit edildi. Bu durum doktorlarda ve hastalarda acil bir zihniyet değişimine olan ihtiyacı gösteriyor.
http://www.pharmatimes.com/Article/14-08-20/93_of_GPs_under_pressure_to_dish_out_antibiotics.aspx
20.08.2014

*18. Yüzyılda sömürgeci bir imparatorluk olan Britanya için uzak denizlere açılan gemilerin konumu ve
denizcilerin okyanus açıklarındayken zamanı belirleyebilmesi büyük önem arz eder hale gelmişti.
Bunun için boylamın hesaplanabilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda Britanya’da 1714’te Parlamento
boylamı hesaplayana 20.000 Sterlin verileceğini belirten bir yasa (Longitude Act) çıkardı. Bu yasadan
yaklaşık 300 yıl sonra onun ruhunu taşıyan yeni bir modern bilim ödülü olan Longitude Prize 2014,
çığır açıcı fikirlerin ortaya çıkması için insanları ve kuruluşları destekleyen yenilikçilik alanında bir
yardım kuruluşu olan Nesta tarafından verilecek. Ödül, Longitude Prize 2014’ün çağımızın en büyük
sorunlarından biri olarak belirlediği antibiyotik direnci sorununa karşı bakteriyel enfeksiyonların
tespitini sağlayacak düşük maliyetli, hızlı sonuç veren ve kullanımı kolay bir testin geliştirilmesini ön
görüyor. Bu testi geliştirene 10.000£ verilecek. Bu testle tüm dünyada sağlık profesyonellerinin doğru
hastalık için, doğru zamanda doğru antibiyotiği verebilmeleri sağlanacak.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Eczacılar ve Eczane Çalışanları da Ebola Mağduru
Sierra Leone’de Ebola nedeniyle ölen sağlık çalışanları arasında, bildirilen sayılar değişiklik arz
etmekle birlikte, serbest eczane çalışanları da bulunuyor.
Alanda bulunan bir eczacının FIP’e bildirdiğine göre serbest eczane sektöründen bir eczacı ve dört
eczane teknisyeni hayatını kaybetti. Diğer yandan Sierra Leone Eczacılık Birliği, hastalığın
merkezlerinden biri olan Kenema’da serbest eczanede çalışan bir eczane teknisyeninin Ebola
nedeniyle öldüğünü bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika’da salgın haline gelen virüsün “olağan dışı” bir acil durum olduğunu
ve salgının yayılmasını önlemek için koordineli bir uluslararası mücadele gerektiğini açıkladı.
Libera’daki eczaneler ikinci virüs salgınından sonra temel ilaçları almak isteyen hastalarla dolup
taşıyor. Birçok insan, sağlık çalışanları da virüsten etkilendiği için hastanelere gitmek istemiyor.
Son süreçte Ebola’dan etkilenen ülkeler ve komşu ülkelerdeki eczaneler virüsün yayılmasına karşı
hazırlıklar yapıyordu. Liberia İlaç ve Sağlık Düzenleme Kurumu hâlihazırda eczacılara ve diğer ilaç
tedariki yapan kişilere yönelik ülke çapında bir farkındalık kampanyası yürütüyor. Gana Eczacılık
Birliği, eczacıları Ebola semptomlarına karşı tetikte olmaları konusunda uyardı. Sierra Leone Sağlık
Bakanlığı ise, ülkenin Eczacılık Kurulu ve Eczacılık Birliği ile birlikte eczaneleri “duyarlılaştırma”
toplantısı düzenledi. Sierra Leone’de DSÖ’nün kılavuzlarına dayalı eğitim programları düzenlendi. Bu
tedbirlere karşın FIP’e salgının sağlık çalışanlarını ciddi biçimde etkilediği bölgelerde ilaç satışı yapan
bazı dükkânların kapatıldığı bildirildi.
Sierra Leone Eczacılık Birliği’nden bir sözcü, eczacılara ve eczane çalışanlarına yönelik temel önleyici
önlemler, tanı koyma ve şüpheli vakaların nasıl sevk edileceğine ilişkin eğitim faaliyetlerinin
yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca, dezenfektanların ve el antiseptiklerinin doğru kullanımını anlatan
kampanyalar düzenlendiğini belirtti. Sözcü konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Hâlihazırda halk
tarafından antisepsi olarak kullanılan klordan ve klor içeren ürünlerden elimizde çok var. Halkın kloru
yanlış karıştırdığını ve kendilerini klorun toksik etkilerine maruz bıraktıklarını ya da karışımda
gereğinden az klor kullanarak maddenin mikrop öldürücü özelliğini azalttıklarını fark ettik. Bunun
üzerine bütün eczane çalışanlarını ve eczane sahiplerini dâhil ederek virüse karşı klor içeren
preparatların ve diğer dezenfektanların nasıl doğru bir şekilde kullanılacağını halka anlatacak ekipler
oluşturduk. Bu ekipler çeşitli merkezlere giderek halka nasıl doğru klor karışımları hazırlayacaklarını
öğretiyor”.
FIP Genel Sekreteri Luc Besançon; ise eczanelerin birçok insan için ilk sağlık hizmeti basamağı
olduğunu, bu tip acil durumlarda eczacıların sadece vijilans açısından değil daha büyük ölçekte
farkındalık yaratmak, yurttaşlara ve turistlere bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak gibi önemli
rolleri olduğunu söyledi.
ZMapp
Ebola tedavisi için geliştirile, iki Amerikalı yardım görevlisi ve bir İspanyol papazın tedavisinde
kullanılan ancak deneme aşamasında olduğu için etik açısından birçok tartışmaya neden olan
ZMapp’ın yaygın kullanımının etik olup olmadığına ilişkin DSÖ bir uzmanlar paneli topladı. Panel
ruhsatsız tedavilerin olası kullanımlarında klinik karar almanın etik sonuçlarını değerlendirdi. DSÖ Etik

Paneli, “etkililiği ve yan etkileri bilinmese de Ebola salgını gibi özel durumlarda, belli koşullar
karşılandığı takdirde onaylanmamış ve ruhsat verilmemiş müdahalelerin kullanılabileceğine” karar
verdi.
http://www.nbcnews.com/storyline/ebola-virus-outbreak/who-ethics-panel-unproven-drugs-can-be-usedebola-patients-n178391
http://fip.org/www/index.php?page=news_publications&news=newsitem&newsitem=176
13.08.2014
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DSÖ E-Sigaraların Kapalı Alanlarda Yasaklanması Çağrısında Bulundu
Dünya Sağlık Örgütü e-sigaraların kapalı alanlarda yasaklanması ve bu ürünlere ilişkin daha sıkı
düzenlemeler getirilmesini öneren bir rapor yayınladı.
Örgütün raporda yer alan analizi son dönemde patlama yapan elektronik nikotin iletim sistemlerinin
(ENDS) sağlık üzerindeki etkilerini inceliyor. Yaklaşık 470 e-sigara markası olduğu ve 2013’te küresel
düzeyde bu sistemlere 3 milyar dolar harcandığı tahmin ediliyor.
DSÖ, bu ürünlerin birçoğunun bağımsız bilim insanlarınca test edilmediğini, sınırlı testlerin toksisite
içeriği ve emisyon hakkında çok farklı sonuçlar verdiğini belirterek bu ürünlerin faydalı olduğu
iddialarına oldukça mesafeli yaklaşıyor. Raporda nikotine maruz kalmaktan kaynaklı sağlık risklerine
ilişkin kaygılara değiniliyor. ABD ve Birleşik Krallık’ta hazırlanan raporlarda, nikotin zehirlenmesini de
içeren vaka sayısının e-sigara kullanımının artmasıyla paralellik gösterdiği kaydediliyor. Gerçekte
varolan sayının ise muhtemelen bundan çok daha fazla olduğu ifade ediliyor. Bu ürünlerdeki toksik
içeriği ve zehirli madde emisyonunu azaltmak için e-sigaraların düzenlenmeye tabi olması çağrısında
bulunuluyor.
Raporda, e-sigaraların insanlara sigarayı bırakmalarında yardımcı olduğu iddiasına da değinilerek, bu
iddianın henüz sistematik olarak değerlendirilmediğine ve e-sigara piyasasının giderek tütün
endüstrisinin eline geçtiğine dikkat çekiliyor.
DSÖ e-sigaraların kapalı alanda yasaklanmasını istiyor. Bu ürünler üzerindeki sağlık beyanlarına da
ikna edici bilimsel bulguya dayanmadıkları ve düzenleyici kurumlardan onay almadıkları müddetçe
yasak getirilmesini talep ediyor.
E-sigaralara karşı tutum alan sağlık örgütü sadece DSÖ değil. DSÖ’nün raporunun açıklanmasından
kısa bir süre önce Amerika Kalp Birliği e-sigaraların genç insanları hedef aldığını ve tütün kullanımını
yeniden normalleştirdiğini belirten bir açıklama yaptı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de
FDA’yı e-sigaralara getirilen düzenlemeleri sıkılaştırması çağrısında bulundu.
http://www.pharmatimes.com/Article/14-08-27/WHO_calls_for_indoor_ban_on_e-cigarettes.aspx
27/08/2014
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FIP Başkanlığına İlk Kez Bir Kadın Seçildi

İspanyol eczacı Carmen Peña Uluslararası Eczacılık Federasyonu başkanlığına seçildi. Madrid’de
serbest eczacılık yapan Dr. Peña 20 yıldan fazla süredir hizmet verdiği FIP’te, 2008’den bu yana
yürüttüğü başkan yardımcılığı da dâhil, çeşitli görevlerde buldu. Carmen Peña halen, 65.000 eczacıyı
temsil eden İspanya Eczacılar Genel Konseyi’nin başkanlığını yürütüyor.
Dr. Peña seçim bildirgesinde; eczacılık eğitiminin dünya çapında toplumsal ihtiyaçlara ve iş gücü
ihtiyacına karşılık verecek şekilde dönüştürülmesi için çalışmalar yürüten FIP Eğitim İnisiyatifi’nin
önemine dikkat çekti. “Yetkin, sürdürülebilir, hesap verebilir, toplum ve diğer sağlık meslek
mensupları tarafından saygı duyulan bir eczacı işgücü oluşturmak; ölüm ve hastalık oranlarını ve
maliyetleri azaltarak ülkelerimizdeki sağlık sistemlerinin daha etkili olmasını sağlayacak” dedi. Peña,
eczacıların kendi ülkelerindeki eczacılık politikaları da dâhil sağlık politikalarını şekillendirmede etkin
aktörler olmaları gerektiğini, FIP’in bu amaca uygun rehberlik ve kaynak sağlayabileceğini belirtti.
Dört yıl boyunca FIP başkanlığını yürütecek olan Carmen Peña Federasyonun 102 yıllık tarihinde
başkan seçilen ilk kadın ve ilk İspanyalı eczacıdır.
http://fip.org/www/index.php?page=news_publications&news=newsitem&newsitem=177
30.08.2014

