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Brexit, EMA’ya kimin ev sahipliği yapacağı yarışını başlattı
Britanya’nın referandum sonucunun Avrupa Birliği’nden ayrılma yönünde çıkması üzerine Avrupa İlaç
Ajansı (European Medicines Agency/EMA)’ya ev sahipliği yapma yarışı olanca ciddiyetiyle başlayacak.
Referandum sonuçları EMA’nın faaliyetlerine Londra’dan devam edemeyeceği ve mevzuat gereği
Britanya’da çıkan ilaçların Britanya ve AB üye ülkelerinde piyasaya sürülebilmeleri için ayrı, daha masraflı
bir süreçten geçmeleri gerekeceği anlamına gelmekte.
İtalya’daki resmi yetkililer ile İsveç ve Danimarka’daki ilaç üreticileri EMA’ya ev sahipliği yapma görevini
devralma niyetlerini ifade ettiler.
Her ne kadar EMA’nın Canary Wharf’taki1 ofisinde halen belirsizlik hüküm sürse de icra direktörü Guido
Rasi nereye gidecekleri konusunda herhangi bir tercihlerinin olmadığını söyledi.
Fransız bir ilaç değerlendirme yetkilisi Avrupa Birliği’nin tamamında uzmanların girdilerini gerektiren
komite toplantılarının yoğunluğunu göz önünde bulundurduğumuzda mükemmel derecede AB içi
bağlantılara sahip bir şehir seçmenin en büyün öncelik olduğunu söyledi. “Tıpkı Londra, Paris, Amsterdam
gibi” Berlin’in şaşırtıcı derecede zayıf bağlantılara sahip olduğunu, ayrıca EMA’ya ev sahipliği yapacak
şehrin çok pahalı olmaması gerektiğini belirtti.
“Londra gibi bütün Avrupa’ya ulaşılmasını sağlayacak tesislere sahip çok fazla şehir Avrupa’da yok“, diğer
yandan Paris “yaşamak için çok güzel bir yer” olsa da diğer şehirlere oranla daha pahalı olabilir.
2014 yılında yıllık 19,4 milyon €’ya malolan uzun vadeli bir kira kontratı imzalayıp kent merkezinde bir
ofis inşa ettiklerinde bu zor zamanlar hiç kuşkusuz EMA’nın aklına gelmemişti. Ofis, tam ve yarı zamanlı
olmak üzere dünyanın en seçkin 840 hukuki ve bilimsel uzmanlarına ev sahipliği yapmakta, ancak
bunların sadece %7’si Birleşik Krallık’tan.
İtalyan ilaç ajansı AIFA genel direktörü Luca Pani, ülkesinin bu görev için en uygun ülke olduğundan emin.
Çünkü Pani’ye göre İtalya yüksek kalitede ilaç ihracında Avrupa’nın en önde gelen ülkelerinden biri,
gerçek dünya kayıtları ve sağlık teknolojileri değerlendirmesinde öncü ülkelerden biri, ayrıca EMA’ya ev
sahipliği yapmaya hazır bir bina, Milan’daki 2015 EXPO binası hâlihazırda mevcut.
EMA’nın mevcut direktörü Rasi’nin de bir İtalyan ve Londra’dan önce bütün kariyerini AIFA’da geçirdiğini
de ekledi.
EMA’ya ev sahipliği yapma yarışına ilk başlayanlar İsveçli farmasötik sanayii oldu. Ticaret gruplarının
dergisinde ilgili bir kampanya başlarken ülkenin fen bilimlerindeki uzmanlığını överek Karolinska
Enstitüsü’nün başarısını övdü.
Bu durum Danimarka’nın iştahını kabarttı ve sanayi örgütleri benzer bir eyleme çağrıda bulundular.
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Londra’da bir semt

Benzer bir şekilde ticaret grubu da Novo Nordisk ve Lundbeck gibi yurt içi firmalarına ek olarak
uluslararası büyük ilaç şirketlerinin varlığını ve geniş tıbbi araştırma topluluklarının listesini yayınladı.
Ancak ne İsveç ne de Danimarka ne de İsveçli düzenleyiciler ve politika üreticileri şimdiye kadar konuyla
ilgili bir yorumda bulunmadı.
(PGEU Haziran Bülteni)

Hayati tehlike taşıyan rahatsızlıklara sahip hastalara erişimi hızlandırmak için olupşturulan 80 milyon
£’lik fon Galler hükümeti tarafından onaylandı
Yeni tedavi fonu, Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmelliği Enstitüsü (National Institute for Health and Care
Excellence /NICE) ve Tüm Galler Ecza Strateji Grubu (All-Wales Medicines Strategy Group /AWMSG)
tarafından tavsiye edilen en yenilikçi ve yüksek maliyetli ilaçların erken takdimini desteklemek amacıyla
oluşturulmuştur.
Sağlık, refah ve spordan sorumlu kabine sekreteri Vaughan Gething “Sağlık hizmetine duyulan talebin
artması ve genellikle ilaç fiyatlarının yüksek seviyede seyretmesi, kısıtlı kaynaklarımızın maliyet ile dengeli
bir fayda için kullanıldığı yerlere yatırıldığını temin etme noktasında üzerimize bir sorumluluk
yüklemektedir. “ açıklamasında bulundu
“Fonun şeffaf bir biçimde kullanılması konusu son derece önemlidir. Bütün yaz boyunca fonun etkili bir
biçimde kullanılması için ihtiyaç duyacağımız kriter ve mekanizmaları tanımlamak için elimizden geleni
yapacağız”
Kabine Sekreteri ayrıca, rutin olarak ulusal sağlık sistemi NHS’de mevcut bulunmayan tedavilerin
finansmanı için başvuran hastaların tabi olduğu Galler’deki Bireysel Hasta Fonu Talebi (Individual Patient
Funding Request/IPFR) sürecinin bir değerlendirmeye tabi tutulacağının duyurusunu yaptı.
Tenovus Kanser Bakım Merkezi’nden Jon Antoniazzi “Galler hükümetinin bu yaklaşımlarıyla hastaların
Galler’deki mevcut yüksek maliyetli ilaçların finansı sürecinde tanımladıkları bazı tutarsızlıklar ile
mücadele etmeye açık olduklarını görmek güzel. “ açıklamasını yaparken IPFR değerlendirmesiyle ilgili
olarak de “IPFR’nin daha anlaşılabilir olması ve klivik tedavi uzmanları ile hastaların tedaviye erişim
noktasında güvenlerini kazanması gerek” dedi.
Britanya Farmasötik Sanayi Birliği (The Association of the British Pharmaceutical Industry/ABPI) de bu
hamleyi olumlu karşıladı. Birlik’in Galler kolu direktörü Rick Greville “Galler hükümetinin kanıt temelli
ilaçların takdim ve kullanımını finansal olarak desteklemesi hem güven tazeleyici hem de ilerici bir
hamle”.
“NICE ve AWMSG tarafından da tavsiye edilen bu en yeni ve en yenilikçi ilaçların erken takdimini
desteklemek için bu 80 milyon £’lik yatırımın Galler’deki hastalar için hayatlarını değiştirecek önemde
gelişmeler sağlama potansiyeline sahiptir. “

“Ulusal Sağlık Hizmeti NHS’nin yeni ilaçların harcamalarının karşılamasını öncelik edinmesi planının
Galler’de karşılaştığı zorlukları anlıyoruz ve NHS Galler’in bu erken finansman sisteminin getireceği
fırsattan en iyi şekilde yararlanacağına dair inancımız tam.
(Kaynak: http://www.pharmatimes.com/news/wales_confirms_80m_treatment_fund_1073192 )

Kanser ilaçları pazarı hala büyümekte
Sağlık hizmeti alanında faaliyet gösteren IMS şirketinin yayınladığı rapora göre küresel onkoloji pazarı
2014’e göre %11,5’luk bir artışla 107 Milyar $ seviyesine ulaştı. IMS, 2020 yılına kadar birçok gelişen
ülkede halen erişilemez olan immunoterapinin yaygınlaşmasının yaratacağı ivmeyle pazar büyümesinin
150 milyar $’a ulaşacağını tahmin etmekte. Hesaplamalar indirimleri, para iadelerini ve ilaç şirketleri
tarafından verilen hasta yardım programlarını içermemekte. Geçtiğimiz on yılda kanser ilaçları kanalı
yüzde 60 artmış durumda. Geçtiğimiz yıl aktif tedavi alan bir kanser hastasının yıllık gideri 2013 yılından
%19 fazla olarak 58.000 $ civarındaydı.
Ancak bu durum ülkeden ülkeye de değişiklik gösterebilmektedir: IMS’ye göre “Bir dizi gelişmiş ülke
tarafından 2014 ve 2015’te geliştirilen ilaçların yalnızca ABD, Fransa ve İskoçya geri ödemelere yarıdan
fazlasını dâhil etmektedir.
“Geçtiğimiz 5 yılda İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere Avrupa pazarlarında harcamalar
hastane giderlerine karşı kayarken Kanada, Fransa ve ABD’de perakende kanallarındaki giderler hızla
arttı.”
(PGEU Haziran Bülteni)

İspanya’da kadına şiddette eczacının rolü tanımlandı
İspanya Eczacılık Konseyi En İyi Sosyal Ve Sağlık Hizmeti İnisiyatifi ödülünü aldı. İnisiyatif “Şiddetin İlk
Belirtileri” isimli bir kampanya olup 2015 yılında İspanya Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla başlatılmıştır.
Kampanya eczanelerin ve eczacıların sağladığı güven ve erişilebilirliğe dayanmakta, kadına şiddetin erken
belirtileri ile ilgili farkındalığı artırmak için afişler sergilemekte, kurbanları yardım istemek konusunda
teşvik etmekte, atılacak adımlar konusunda tavsiyeler vermekte ve mümkün olan her türlü yardımı
vurgulamaktadır.
(Kaynak: FIP Haziran Bülteni)

İsviçre: Araştırma sonuçlarına göre küçük rahatsızlıklar için hastalar doktorlardan çok efczacılara
danışmakta
İsviçre Eczacılar Birliği (pharmaSuisse) tarafından görevlendirilen bir araştırmaya göre eczacıların sağlık
hizmeti tedariğindeki rolü giderek artmakta. Ocak ayında yürütülen araştırmaya göre ilk defa küçük

rahatsızlıklar için eczacılar hastaların ilk tercihi konumunda. Araştırmaya göre hastaların bu tutumu
hastaya yakınlık ve erişilebilirlik gibi faktörlerin yanı sıra eczanelerin sunduğu hizmete dair tatminin ve
eczacılara duyulan güvenle de yakından alakalı.
(Kaynak: FIP Haziran Bülteni)

Zimbabve’de eczacı ve hekimler sağlık hizmetine erişimin artırılması çağrısında bulundu
Zimbabve Birincil Sağlık Hizmeti Hekimleri Üniversitesi (The College of Primary Health Care Physicians of
Zimbabwe /CPCPZ) ve Zimbabve Eczacılık Cemiyeti (Pharmaceutical Society of Zimbabwe / PSZ) halkın
genelinin sağlık hizmetlerine erişimini genişletmek amacıyla hükümete Ulusal Sağlık Sigortası Şeması’nı
genişletme çağrısında bulundu.
PZS ve CPCPZ’nin ortak katılımıyla Nyanga’da düzenlenen kongre bu çözüm önerisi üzerinde oybirliği ile
mutabakata vardı.
İki gün süren kongre sırasında yapılan bir röportajda CPCPZ Dr. Anthony Mutara, Ulusal Sağlık Sigortası
Şeması’nın tesisinin sağlık hizmetini geliştirecek ve halkın geneline sunulan sağlık hizmetinin etkililiğini
temin edecek olumlu bir hamle olduğunu belirtti.
Mutara, sağlık hizmeti sunumunun kapsamını genişleteceği için şemanın şu anda şemaya dâhil olmayan
hastaların ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Benzer fikirler PSZ başkanı Wilfred Gurupira tarafından da dile
getirildi.
Devlet Bakanı Mandi Chimene, ülkeyi kasıp kavuran ekonomik zorluklara rağmen bağlılıkları ve
kendilerini görevlerine adadıklarından dolayı sağlık personelini alkışladığını belirtirken hükümetin
vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunumunu temin edecekleri vurgusunu yaptı.
Faaliyete geçtikten sonra sağlık sigortası şeması, mevcut şemanın karşılamadığı nüfusun %90’ının
ihtiyaçlarını karşılayabilecek.
Bütün sağlık çalışanlarını bir araya getiren konferans “Değişen Zaman ve Değişen Uygulamalar: 21.
Yüzyılda İlaç ve Eczanenin Metamorfozu” ana teması etrafında gerçekleşmişti
(Kaynak: http://www.zbc.co.zw/index.php/news-categories/health/68787-expedite-national-health-insurance-scheme-)

