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AB Komisyonu Başkanı: İlaçlar Diğer Ürünler Gibi Değil
Yeni AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Komisyonunda ilaç politikalarının artık biri
Tek Pazar, endüstri ve girişimcilikle ilgilenen diğeri ise sağlıktan sorumlu iki Komisyonerlik tarafından
ortak geliştirileceğini duyurdu.
Yeni Başkan Avrupa Parlamentosu üyelerine yaptığı konuşmada “ilaç ve farmasötik ürünlerin Sağlık
Genel Direktörlüğü’nün yetki alanında kalacağını” söyledi, bu açıklama yeni Başkan’ın ilaç ve tıbbi
teknoloji alanını Sağlık Genel Direktörlüğü’nden alıp Tek Pazar, Endüstri ve Girişimcilik Genel
Direktörlüğü’nün yetkisine verme planlarından vazgeçtiğinin resmi olarak kabulü anlamına geliyor.
Hasta gruplarıyla birlikte parlamenterler Junker’ın baştaki planlarına karşı çıkmış ve ilaç endüstrisini
desteklemede öncü rol oynayan bir genel direktörlüğün ilaç politikaları alanında da yegane yetkili
olmasının kabul edilemez olduğunu belirtmişlerdi.
Ancak Junker, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada yeni Komisyon’da ilaç politikalarının yeni
Sağlık Komisyoneri Vytenis Andriukatis ve Endüstri Komisyoneri Elzbieta Bienkowska tarafından
ortak belirleneceğini söyledi.
Başkanın fikrini değiştirdiğinin resmen doğrulanması AB çapında sağlık ve tüketici grupları tarafından
memnuniyetle karşılandı. 35 kamu sağlığı kuruluşunun yaptığı ortak açıklamada Başkan’ın
açıklamasının “Yeni Komisyonun Avrupalıların güvenliğine öncelik verdiğini gösterdiği” ifade edildi.
Açıklamada ayrıca sağlık gruplarının kaygılarına ilişkin Başkan’ın açıklamasında yer verdiği “Komisyon
Başkanı olarak politikalarımızda kamu sağlığına en az iç piyasa meseleleri kadar önem verilmesini
sağlayacağım” biçimindeki ifadesi takdirle karşılandı.
PGEU Ekim Raporu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Polonya’da Eczacılar Sadece Belirli Depolar Üzerinden İlaç Tedariki Yapılmasını Sordu
Polonya Eczacı Odası (Naczelna Izba Aptekarska, NIA) üreticilerin bütün ecza depoları ile ticaret
yapmak yerine sadece belirli depolar üzerinden ilaç dağıtımı yapmalarının yasal olup olmadığının
incelenmesini istedi. Bu tip anlaşmalara konu ürünler aşağıdaki gibidir:
-

İnhalasyon için kullanılan Pulmicort (budesonide) süspansiyonu: AstraZeneca bu ürünün
sadece Pelion ve Neuca ecza depoları üzerinden dağıtımını yapmaktadır.
Pradaxa (dabigatran): Boehringer Ingelheim bu ürünün dağıtımı için sadece Farmacol ve
Neuca’yı kullanmaktadır.
Lovenox (enoxaparin): Sanofi-Aventis bu ürünün dağıtımını sadece ACP, Farmacol, Neuca ve
the Polish Pharmaceutical Group aracılığıyla yapmaktadır.
Fraxiparine (nadroparin) ve Seretide (fluticasone + salmeterol): GlaxoSmithKline sadece
Farmacol, Neuca ve the Polish Pharmaceutical Group adlı ecza depoları aracılığıyla bu ürünün
dağıtımını yapmaktadır.

Bunlara ek olarak Oda, eczacıların yukarıda sıralanan ilaçları bulmada güçlük çektiklerini ve bu
nedenle de sadece belirli ecza depoları üzerinden dağıtım yapılmasının hasta bakımını olumsuz
şekilde etkileyebilecek ilaç tedariki sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.
PGEU Ekim Raporu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Basit Rahatsızlıklarla İlgilenen Eczacılar Ulusal Sağlık Sistemine 1 Milyar Sterlin Tasarruf
Sağlayabilir
Kraliyet Eczacılık Birliği (RPS) tarafından yapılan yeni bir araştırma basit rahatsızlıkların tedavisinde
eczacılardan yararlanmanın Ulusal Sağlık Sistemine (NHS) yılda 1 milyar Sterlinden fazla tasarruf
sağlayabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada yaygın rahatsızlıkların tedavisinin hasta başına maliyeti serbest eczanede yaklaşık 29£
iken bu miktarın aile hekimi tarafından tedavide 82,34£’a, acil servislerde ise 147£’a ulaştığı belirtildi.
Ayrıca aile sağlığı merkezlerinde ve acil servislerde hastanın bekleme süresinin arttığına ve daha acil
vakalara müdahale için mevcut bakım hizmetinden kesinti yapıldığına dikkat çekildi.
Araştırmaya göre, acil servis başvurularının %3’ü, aile hekimliğine yapılan başvuruların ise %5,5’i
serbest eczanelerde eczacıların ilgilenebileceği yaygın rahatsızlıklar nedeniyle gerçekleşen
başvurulardır. Bunun anlamı her yıl acil servislere yapılan 650.000’den fazla başvurunun ve 18
milyondan fazla aile hekimi ziyaretinin esasında eczacılar aracılığıyla engellenebileceğidir.
Araştırmada bunu gerçekleştirmenin en iyi yolunun İngiltere çapında serbest eczaneler aracılığıyla
sunulan bir ulusal yaygın hastalık hizmeti oluşturmak olabileceği ki böylelikle Ulusal Sağlık Sistemince
sunulan tedavilere, eklem ve kas ağrısı veya solunum yolu ve mide sorunları için danışmanlık
hizmetine kolay ve hakkaniyetli bir erişim sağlanmış olacağı söylendi.
Çalışmada İngiltere’de hâlihazırda sadece 3 eczaneden birinde yaygın hastalık hizmetleri verildiğine
değinilerek “hastalığın baş gösterdiği günle aynı günde hızlı bir şekilde serbest eczaneye erişimin
hastalara, doktorlara, hemşirelere ve ulusal sağlık sisteminin bütçesine büyük bir fayda sağlayacağı”
belirtildi.
Pharmaceutical Journal’da yer alan habere göre Kraliyet Eczacılık Birliği (RPS) ve İngiliz Eczacılık
Kurulu (GPhC) eczaneden yararlanımı arttırmaya yönelik bir kampanya başlatacak ve bu kampanya
kapsamında sistemdeki yığılmayı rahatlatmak amacıyla acil servislerde küçük rahatsızlıkların tedavisi
için eczacıların görevlendirilmesi çağrısında bulunulacak.
PGEU Ekim Raporu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Silahlı Çatışma Alanlarında ve Acil Durumlarda Görev Yapan Sağlık Profesyonelleri İçin Yeni
E-Öğrenme Modülü
Sağlık profesyonellerinin şiddetin sağlık üzerindeki etkilerini, kendi haklarını ve sorumluluklarını
bilmelerine ve silahlı çatışma alanlarında ve diğer acil durumlarda karşılaşabilecekleri etik ikilemleri
kavramalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan yeni bir e-öğrenme modülü Uluslararası Kızılhaç
Komitesi (ICRC) tarafından açıklandı.
“Tehlike Altında Sağlık” Projesi tıbbi danışmanı Bruce Eshava-Chauvin “Bu modülle tüm dünyadaki
sağlık profesyonellerine ulaşmayı amaçladık, internete erişimi olan herkes, alandaki uzmanlarla
yapılan görüşmeleri, öğrenme aktiviteleri ve diğer görsel malzemeleri içeren bu modülü kullanabilir
ya da indirebilir” dedi.

“Tehlike Altında Sağlık” Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızılay Hareketi öncülüğünde silahlı çatışma
alanlarında ve diğer acil durumlarda etkili ve tarafsız sağlık hizmeti sunulabilmesini desteklemek
amacıyla geliştirilen bir projedir. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Uluslararası Hemşireler Konseyi,
Dünya Tabipler Birliği ve Uluslararası Askeri Tıp Komitesi uzmanlıklarıyla katkı sunmak ve üyeleri
arasında projenin amaçlarını tanıtmak için projeye katıldılar.
FIP CEO’su ve genel sekreteri Luc Besançon projeye ilişkin olarak “Birçok eczacı acil durumlarda ve
çatışma ortamlarında ilaç alanında ihtiyaç duyulan uzmanlığı sunuyorlar. Bu e-öğrenme modülü
Federasyonumuzun bu alanda yürüttüğü etik çalışmalarıyla bağlantılıdır, bu modülü üyelerimizle
paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.
Modül doktor, hemşire, eczacı, şoför ve hastane yöneticileri dahil sağlık hizmeti iletiminde yer alan
askeri ya da sivil profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır.
Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Xavier Deau ise söz konusu e-öğrenme modülünün bütün sağlık
profesyonelleri için çelişkili durumlara “netlik kazandırmada gerekli bir araç olduğunu ve dünya
çapında tüm doktorları güçlendireceğini” ve “doktorların acil durumlardaki hak ve sorumluluklarını ve
etik yükümlülüklerini anlayabilmelerini sağlayacağını” belirterek, Birlik olarak ICRC’nin bu girişimini
memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Uluslararası Askeri Tıp Komitesi Genel Sekreteri emekli Tümgeneral Dr. Roger Van Hoof ise bu
modülün alanda aktif olan askeri sağlık personeli için önemli bir araç olmasının yanı sıra bu sorunlara
askeri yetkililer ve hükümet yetkililerinin dikkatini çekmek için de önemli olduğunu söyledi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi hastalara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin yazılı ve görsel
dokümanlar hazırlamanın yanı sıra çatışmalı durumlarda bulunan sağlık personeli için kılavuz görevi
görecek etik ilkeleri geliştirmek için de ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürmektedir.
E-öğrenme modülüne www.healthcareindanger.org/elearning bağlantısından ulaşılabilir.
http://www.fip.org/latest_news
29/10/2014

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fransız Eczacılar Greve Gitti
Fransız eczacılar, koruma altındaki bir dizi sektörde serbestleşme ve reform yapmaya yönelik
hamlelere karşı yükselen protesto dalgasının bir parçası olarak Ekim ayının ilk haftasında greve gitti.
Bazı meslek gruplarınca başlatılan geniş bir kampanyanın parçası olan protestolar sosyalistlerin
iktidarda bulunduğu Fransız hükümetinin geleneksel olarak pazar ekonomisinden korunan 37
mesleğin yerleşik pozisyonunu ortadan kaldırmaya ya da en azından zayıflatmaya dönük planlarına
karşı gerçekleştirildi.
The Independent’ta yer alan bir habere göre birkaç ülke dışında grev eylemi kapsamında eczanelerin
kapatılması vaki değil. Fransız hükümeti zaten bu tartışmalı reformdan vazgeçmeyi planladığını ima
etmişti. Daha öncesinde reformun eczanelerin “aspirin gibi son derece basit ilaçlar için bile geçerli
olan satış tekeli lüksünü ortadan kaldıracağı söyleniyordu.
Hükümet eczacıların kendi çevrelerine bariyerler ördüklerini ve müşterilerinden gereksiz yüksek
fiyatlar tahsil ettiklerini ileri sürmüştü.

http://www.pharmacynews.com.au/news/latest-news/french-pharmacists-out-on-strike
01/10/2014

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tüketiciler Eczane Hizmetlerinin Genişletilmesini Destekliyor
Avustralya’nın önde gelen tüketici grubu Tüketici Sağlığı Forumu (CHF), 6.Serbest Eczane Anlaşmasına
dönük eleştirilerini sürdürmekle birlikte eczacıların birinci basamak sağlık hizmetlerinde daha fazla rol
üstlenmelerini destekliyor.
Avustralya Serbest Eczacılık Birliği’nin (PGA) eczacıların sağlık hizmetindeki rolünün geliştirilmesine
yönelik önerilerine ve genel anlamda eczane hizmetlerinin arttırılmasına karşı çıkan Avustralya
Tabipler Birliği’nin (AMA) itirazlarına karşın Tüketici Sağlığı Forumu (CHF) hizmetlerin genişletilmesini
“büyük ölçüde” desteklerini belirtti.
Daha önce Viktorya Parlamento Komitesi’nin yaptığı bir incelemede birinci basamak sağlık hizmetinde
eczacılara basit rahatsızlıkların tedavisi, aşılama vb. görevler verilmesi yönünde sonuçlar çıkması
üzerine Avustralya Tabipler Birliği bu gelişmeye karşı çıkmıştı. Aşı gibi hizmetlerin eczacılar tarafından
verilmesinin sakıncalı olduğunu, basit rahatsızlıkların tedavisinin eczacıların sahip olduğundan daha
fazla bilgi ve eğitim gerektirdiği ve eczanelerin bu hizmetlerin verilmesi için yeterince güvenli
ortamlar olmadığı şeklinde argümanlar ileri sürmüştü. Ayrıca, bu hizmetlere karşılık eczacılara
verilecek ücretlerin hükümetle eczacılar arasında gizli yürütülen 6. Serbest Eczane Anlaşması
görüşmeleriyle değil şeffaf Tıbbi Hizmetler Danışma Kurulu süreci ile belirlenmesi gerektiğini
belirtmişti.
Tüketici Sağlığı Forumu ise Tabipler Birliği’nin bu hizmetlerin verileceği ortamların güvenliğini ve
ücretlerin fiyatlandırılmasının şeffaflığı konusundaki kaygılarına katıldıklarını ancak uygun koşulların
sağlanması halinde eczacıların aşı hizmeti vermesini desteklediklerini ifade etti.
Forum CEO’su Adam Stankevicius “CHF aile hekimi randevusu beklemeden eczacılardan alınabilecek,
kolay erişilebilir ve ilaç tedavisi yönetimi ve aşılama gibi kişiselleştirilmiş hizmetlerin tüketicilere
faydalı olacağına inanıyor ve bu gelişmeyi takdirle karşılıyor” dedi. “Ancak, bu hizmetler kapsamında
gerekli kontroller ve sevklerin yapılması ve hizmetin sunumunda güvenli ve mahremiyetin güvence
altına alındığı ortamlar sağlanması hayatidir” vurgusunu yaptı.
Öte yandan, Tüketici Sağlığı Forumu Hükümetin Mart 2014’te farklı sektörlerde yapılan reformların
Rekabet Yasasına uygunluğunu denetlemesi için oluşturduğu Rekabet Politikaları İnceleme
Komitesi’nin serbest eczane sektörünün serbestleştirilmesi gerektiği şeklindeki raporunu
desteklediğini belirtti. Bu değerlendirmeye Avustralya Serbest Eczacılık Birliği karşı çıkmıştı.
http://www.pharmacynews.com.au/news/latest-news/consumers-want-pharmacy-service-expansion
03/10/2014

