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1. Eczacılara ilişkin gelişmeler
a. İlaçların Temini
Belçika: Parasetamol acilen kota altına alındı, dağıtımı sınırlandırıldı (bir kutu/reçetesiz), ilacın
daha az tabletle paketlenmesini destekliyor ve hastanın farmasötik (ilaç kullanımı ile ilgili)
dosyasında parasetamol tüketimini kaydediyoruz. Kimi ilaçlar (klorokin gibi) stokları sağlama almak
amacıyla onaylanmış terapötik endikasyonlar dahil olmak üzere kronik hastalar için ayrılmıştır.
İlaçların stoklanması hakkında ve yayılmayı önlemede yardımcı olmak amacıyla eczacılar için mesaj
(#AllTogether) yayınladık. Bkz. Eczanelerde stokçuluğun önlenmesi mesajı.
Hırvatistan: Özellikle azitromisin ve klorokin referans alınarak tüm ilaçların doğru bir şekilde
dağıtılmasına ilişkin bilgiler buradan indirilebilir. Sürekli İlaç Dağıtımına İlişkin Önlemler Hakkında
Tavsiye Bildirimi'ni buradan indirebilirsiniz. Bkz. Reçete etme ve dağıtma hakkında bilgi
Çek Cumhuryeti: karantina altında ilaç tedariki.
Danimarka: Halihazırda parasetamol ve hidroksiklorokin için herhangi bir eksiklik yoktu. Çocuklar
için parasetamol (diğer OTC ilaçları yanısıra müşteri başına 1 paket) sadece eczanelerde mevcuttur,
kıtlığı önlemek için ilaç hazırlığı (bir açıklamayla) aktif hale getirildi ve sahte ilaçlar açıklandı.
Parasetamol oral süspansiyon 24 mg şimdi sadece reçete ile verilmektedir. Hidroksiklorokin ise
sadece sürekli tedavide belirli teşhisleri olan hastalar için hastanelerdeki ya da uzman doktorlar
tarafından reçete edilirse verilmektedir. Şirketlerin temin problemleri bildirimi hakkında açıklama.
Finlandiya: İlaç satışında kısıtlama yapılmış ve (tedarik sağlayan) toptancılardan günlük ilaç miktarı
sipariş etmek için teklif verilmiştir. Stoklar iyi durumda kalırken dağıtım miktarında kısıtlamalar
bulunmaktadır (1, 2). İlaç temini, Dağıtım limiti, NSAID'lerin ve parasetamolün dağıtılması için
öneri.
Fransa: Hidroksiklorokin sülfat kullanımına ilişkin açıklama yaptık. Ayrıca dağıtım konusunda
sınırlamalar da bulunmaktaydı - NSAID'lerden ziyade parasetamol kullanımı ve dağıtım miktarı,
ibuprofen, aspirin, parasetamolün çevrimiçi satışları yasaklandı. Parasetamolün dağıtımı ve
tedavilerin yenilenmesi, Parasetamol: Doğum sınırlaması
Almanya: olası eksiklikler. COVİD-19 yokken bile ikiye katlanmış olan tedarik tıkanıklıkları, önlem
tedbirleri, ilaçların stoklanması, olası posta siparişlerine karşı görüşlerimiz vurgulandı.
İrlanda: IPU, hastaların eczaneye gitmemeleri ve stoklamaya karşı uyarmak için COVID-19 hakkında
bir açıklama gerçekleştirdi. Eczanelerin açık kaldığına, tedariğin iyi olduğuna ve eksiklik olmadığına
dair açıklama yaptı.
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İtalya: Geniş bir ilaç sıkıntısı bulunmamaktadır, ancak maske sıkıntısı vardır. Hidroksiklorokin,
Trento ve Bozen kentleri (hala 1.500 paket) hariç tüm bölgelerde yetersizdir. Bazı hastane ilaçları
yetersizdir ve yurt dışından ithalat prosedürü ile sağlanacaktır.

C vitamini ve el dezenfektanlarında talep oldukça fazladır, bu nedenle stoklama yapılmasına izin
vermemek için uygun şekilde dağıtım yapılmalıdır. NPM ve takviye edici gıda satışlarında kayda
değer bir artış olduğunu gözlemliyoruz, ancak bunlar eczane cirosunun aşağı yukarı % 20'sini
oluşturmaktadır. POM ve diğer satış kategorilerine ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.
Hollanda: Kıtlığa neden olabileceği için eczacıların ek ilaç stokları oluşturmasını engelliyoruz. Reçete
yazan kişiye danışarak, eczacıların oldukça uzun bir süre için ilaç kullanımı vermemesini ve uygun bir
teslimat biçimi seçmesini destekliyoruz. Profesyonel kullanım için dahil olmak üzere biyositlerin
izinsiz bulundurulması yasaklanmıştır. Parasetamol talebinde artış bulunmaktadır, ancak
sınırlandırma olduğu için sıkıntı bulunmamaktadır (ancak endişelerimiz vardır). Hidroksiklorokin de
(halâ) mevcuttur. Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) isteğe bağlı olarak hidroksiklorokin
ile bir tedavi şeması yayınlamıştır. İlaç dağıtımı konusunda öneriler, Ön tedavi seçenekleri.
Norveç: Metformin ve insülin dağıtım miktarının sınırlandırılması.
Portekiz: Portekiz tıp otoritesinin (Infarmed) stok yönetimine ilişkin önerileri.
Slovak Cumhuriyeti: Lojistik ve teslimat nedeniyle analjezikler, antipiretikler ve parasetamol (ayrıca
çok ciltli ve kombine) içeren ilaçlarda sıkıntı yaşıyoruz. Geçici olarak mevcut olmayan ilaçlar
şunlardır: bazı antibiyotikler, antiepileptikler (virüsten kaynaklanmıyor olabilir), selaskonlar, C
Vitamini (OTC ve besin takviyeleri), çinko içeren ilaçlar ve besin takviyeleri. Üç ay süre için verilen
ilaçların çoğu, bir ay için verilen narkotik ve psikotropik maddeler içeren ilaçlar. Reçeteli ilaçların
mevcut olup olmadığı hakkında bilgi almak için eczacınıza telefonla ulaşmanızı öneriyoruz. Aynı
zamanda Slovak hükümeti kıtlığa düşmemek için hidroksiklorokine ilişkin önlemler hazırlamıştır.
Ayrıca eczane çalışanlarına olası kıtlıklara hazırlanmaları fakat stok yapmamaları konusunda çağrı
yaptık.
İsveç: Koronaya ilişkin hali hazırda ilaç kıtlığı bulunmamaktadır.
Birleşik Krallık: Parasetamol’e olan yüksek talepten dolayı RPS, eczacıları desteklemek için daha
büyük paketler halinde hazırlanması konusunda mesleki rehberlikte bulunmuştur.
b. Kişisel Koruyucu Ekipman
Avusturya: Eczaneler için yeterli koruyucu ekipman yoktur, çoğu eczane plastik cam bölmeler
kurmuştur.
Hırvatistan: Hükümetimizle Kişisel Koruyucu Donanım konusunda günlük olarak iletişim halindeyiz,
tüm eczacılara ekipman sağlamaya çalışıyoruz.
Çek Cumhuriyeti: Maske ve solunum cihazlarının kullanılabilirliği sınırlıdır. Koruyucu ekipman için
uygun özenin gösterilmesi üzerine bir yayın çıkardık.
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Danimarka: Eczacılar devletin verdiği kişisel koruyucu ekipmana dahil edilmemiştir. Çoğu eczane
plastik cam bölmeler ve el dezenfaktanları kullanmaktadır (bunlar da devlet tarafından
verilmemiştir).

Finlandiya: Eczaneler plastik cam bölmeler kullanmaktadır, eczacıların sağlığı konusunda açıklama
yapılmıştır.
Fransa: Fransız yetkililer maskelerin ücretsiz dağıtılması konusunda anlaşma sağladılar. Bkz.
Maskelerin dağıtımı.
İtalya: Tezgahta plastik cam bölme kullanımını destekliyoruz. Fedefarma maske fiyatları
spekülasyonu ile mücadele etmekte, koruyucu ekipmanın kötüye kullanımı ve ambalajından
çıkarılması konusunda bildirim yapılmasına çağrı yapmaktadır. Eczacılar hükümetten gelen
kurallara uymaktadır, lakin FOFI acil kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı konusunda bakanlığa
açıklamada bulunmuştur. “Meslektaşların güvenliğini sağlamak için plastik cam bariyerler ve
kapalı kepenk hizmeti”.
Lüksemburg: Eczaneler kendi çalışanları için maske almaktadır, Lüksemburg Eczaneler Sendikası
korona virus bulaşına benzer belirtilere sahip hastaların eczanelere gelmemelerini ve ilaçlarını
kendilerinin temin etmelerini istemektedir.
Hollanda: Öncelikle hastane personelinin ön planda tutulması gerektiğine inanıyoruz, bu yüzden
eczacıların şu anda kişisel koruyucu ekipman giymelerine gerek yok.
Mesafe ve hijyene (eczanenin temizlenmesi, ellerin yıkanması) ilişkin önerilerimiz bulunmaktadır,
eczaneler plastik cam bölmeler kullanmakta ve eczanedeki hasta sayısını sınırlandırmaktadır.
Kuzey Makedonya: Korunma önerileri.
Portekiz: Kişisel koruyucu ekipman eksikliği tespit edilmiştir. Özellikle serbest eczanelerde bunlar
her eczanenin masrafları doğrultusunda düzenlenmiştir. Piyasada bu ürünlere yönelik talep artışı
nedeniyle fiyatlar hızla arttı ve bu da ANF'nin Başbakan'a fiyat spekülasyonu ve KKD'lerin kıtlığı ile
ilgili endişelerini ifade eden bir mektup göndermesine yol açtı. İlaç, Tıp ve Hemşirelik Dernekleri
Başkanları tarafından imzalanan mektup EPP ve onun sıkıntısıyla ilgili endişeleri de vurgulamaktadır.
Slovak Cumhuriyeti: Korunma sağlamak için tavsiyelerde bulunduk ve bunlara çoğunlukla uyuldu
ancak bireysel olarak yapıldı. Pazar günleri (Bkz. 1 ve Bkz. 2) açılacak eczanelerde de güncellemeler
yapıldı.
Mart ayı başında yapılan anket sonuçları:
Ankette, kamu eczanelerinin %1.23'ünde yeterli sayıda koruyucu ekipman (maske, solunum
cihazı) bulunmaktadır. Neredeyse %90'ında hastalara dağıtmak için dezenfektan
bulunmazken, diğer eczanelerde var olan tedarik ise maksimum 7 gün boyunca
gereksinimleri karşılayabilir. Ankete katılan eczanelerinin neredeyse üçte birinde tıbbi bir
tesis olarak eczanelerini dezenfekte etmek için dezenfektan bulunmamaktadır. Eczanelerin
üçte birinin bu amaçla dezenfektan kaynağı sadece bir hafta, diğer üçte birinin ise bir aydır.
İspanya: Covid 19, maskelerin kullanımı ve eczanelerde faaliyet protokolü yayınlandı.
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Birleşik Krallık: Tüm eczane personelinin kişisel koruyucu ekipmana ulaşım sağlamaları için çağrıda
bulunuyoruz.

c. COVİD-19 Testi
Hırvatistan: Bizim tarafımızdan verilen özel bir öneri bulunmamaktadır, Ulusal Kriz Merkezi
tarafından verilen önerileri takip ediyoruz. Eczacılara bir kişinin COVID-19 enfeksiyonuna özgü
belirtiler gösterdiğinde test yapılmaktadır. Ulusal Kriz Merkezi, her sağlık çalışanının çalışmaya
başlamadan önce ve çalışma gününün sonunda ateşini ölçmesi ve solunum semptomlarını kontrol
etmesi önerisini yayınlamıştır.
Danimarka: Eczacılara test yapılmasını destekliyoruz ve kimin test edilebileceğine ilişkin kurallar
hazırladık.
İrlanda: Eczacılar öncelikli COVİD-19 testi yapılacaklara dahil edildi.
İtalya: Henüz eczacılara test yapılmasını önermedik. Sağlık konuları (testler dahil) yerel yeterlilik ile
ilgilidir ve şimdiye kadar sadece Veneto bölgesi eczacıları test yapılacak kişilere dahil etmiştir. 100
şubenin % 15'i ile 24 eczane personeli izole edilmiştir.
Hollanda: Eczacılar için test imkânı bulunmamaktadır. Aynı zamanda sağlık personelinin test
edilmesi ve ev karantinası süreci farklıdır.
Portekiz: Şüpheli bir COVİD-19 vakası üzerine Sağlık Yönetimi tarafından yayınlanan yönergelere
göre sağlık çalışanları gözetim altında tutulmalı ve sadece semptomlar ortaya çıkarsa test
edilmelidir. Bizim tutumumuz, testlerin şüpheli vakalar olduğunda eczacılar dahil tüm sağlık
çalışanlarına uygulanması gerektiğidir. Portekiz, test yapma konusunda oldukça muhafazakar bir
strateji benimsemiştir ve bu görüşümüz İlaç, Tıp ve Hemşirelik Dernekleri Başkanları tarafından
gönderilen bir mektupta Başbakana açıklanmıştır.
Buna ek olarak ANF COVİD-19 taraması yapması amacıyla özel laboratuvarlardan biriyle protocol
oluşturmuştur. Bu laboratuvar Drive-Thru yerel yönetim (belediyeler) ile işbirliği içinde ülkenin
çeşitli yerlerinde Drive-Thru1 test alanları kurmuştur. Bu protokolle eczane çalışanları da test
edilebilecektir (tıbbi reçete gerekmektedir).
Slovak Cumhuriyeti: Eczacılar için testimiz bulunmamaktadır.
Birleşik Krallık: Eczacılar COVİD-19 için NHS personel testine ulaşabilecektir.
https://www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/news/community-pharmacists-willhave-access-to-nhs-staff-testing-for-covid-19/20207861.article
d. Eczane işletmeleri için mali destek

1

Arabadan inmeden gerçekleştirilen testler (ç.n.).
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Hırvatistan:Eczanelerin toplam gelirinde bir düşüş olduğu bilgisine sahibiz. Eczacılar maske ve diğer
koruyucu ekipmanların artan fiyatları ile ilgili olarak güçlü bir suçlamayla karşı karşıyadır. Hırvat
Eczacılar Odası kamusal media aracılığıyla iletişim kurmaya ve fiyat artışının gerçek nedenlerini
açıklamaya çalışıyor.

Danimarka: Eczacılara belirli bir brüt kâr garanti edilmiştir (devletle anlaşma sonucunda), fakat bazı
eczanelerin çok az müşterisi bulunmaktadır.
Fransa: USPO’ya göre, sınırlama eczanelere ekonomik olarak zarar vermektedir. FSPF, Ulusal Sağlık
Sigortasına yapılan geri ödeme talepleri hakkında ulusal verilere sahiptir. Paris’te (Mart ayının 3.
haftası) ani yükseliş ve sonrasında Paris’te %25, ülke çapında %19 (4. Hafta) oranında önemli bir
düşüş gerçekleşti. Şehirden kırlara doğru hareketlenme görülmektedir, bu nedenle şehir
eczanelerinde potansiyel olarak kayıplar yaşanabilir. Bir miktar düzenlendiği için (hidro-alkolik jel)
geri ödeme veya tedarik fiyatları ile ilgili herhangi bir sorun yaşanmamıştır.
Hollanda: Sağlık sigorta şirketleri krizde sağlık hizmeti sağlayanları destekleyeceğini belirtmiştir.
Polonya: Ulusal sağlık fonundan para transferi için süre kısaltılmıştır (en geç ertesi gün).
Portekiz: ANF Başbakana gönderdiği son mektubunda ve Ekonomi Yönetimine (ASAE) gönderdiği
raporlarda eczanelerin COVID-19 ile mücadele etmek için gereken ilaç ve kişisel koruyucu
ekipmanların artan tedarik fiyatları ile karşı karşıya olduğuna dair kanıtlar göstermiştir.
Acil durum ilan edilmesinden önceki ve sonraki günlerde hacim olarak ilaç satışlarında bir artış
görülmesinden sonra, geçen haftadan bu yana satışlarda bir önceki yıla göre istikrarlı bir düşüş
vardır. Karantina döneminde düşüş eğiliminin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Karantina
nedeniyle eczanelerin kapatılması da değerlendirilmelidir.
İlaç dağıtımı ile ilgili olmayan tüm eczane hizmetleri güvenlik nedeniyle bu süre zarfında askıya
alınmıştır.
Diğer sağlık ürünlerinin satışlarında da düşüş olmasını bekliyoruz.
Bu dönemde eczaneler, kâr marjları düşük olan reçeteli ilaçlara daha bağımlı olacaktır.
Tüm bu nedenlerden dolayı, son ekonomik krizden sonra yeni yeni iyileşmekte olan birçok
eczanenin yaşayabilirliği konusunda çok ciddi bir etki bekliyoruz.
Slovak Cumhuriyeti: Eczaneler yüksek cirolar yapmakta ve daha fazla rağbet görmektedir, ancak
çocuk bakımı ve aynı zamanda yüksek kişisel koruma ekipmanı maliyetleri nedeniyle daha az
personel çalıştırmaktadır. Sağlık sigortası şirketlerinden yapılan ödemeler zamanında yapılmaktadır.
Birleşik Krallık: NPA, eczanelerin koronavirüs etkisine direnmelerine yardımcı olmak için
beklenmedik olaylara ilişkin önlem çağrısında bulunmuştur. Artan fiyatlar ve artan personel
maliyetleri nedeniyle eczanelerin ekonomik olarak yaşayabilirliliği konusunda üzerlerinde baskı
olduğunun farkındayız.
Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, koronavirüs salgını sırasında eczanelere destek olmak için 300
milyon £ tutarında yüksek bir fon ayırdığını açıkladı.

Avusturya: Eczanelerde dezenfeksiyon hazırlanması için bir çözüm bulundu, şimdi sorun vergi
dairesi (özel yetkilendirme) ancak bu da halledildi. Büyük başarılar arasında COVID-19 nedeniyle
Avusturya eczanelerinde e-reçetenin uygulanması, narkotiklerin ve ikame hastaların
reçelendirilmesi ile ilgili sorunun çözülmesi yer almaktadır.
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e. Eczane uygulamasının kapsamını genişletme

Belçika: Denatüre alkol içeren biyositleri geçici olarak üretmemize izin verildi (sadece el
dezenfeksiyonu ve sadece sağlık çalışanları için).
23 Mart'ta, eczacılar için aşağıdaki unsurları kapsayan yeni bir bakanlık kararnamesi yayınlandı:
Hidroalkol jeller ve maskeler de dahil olmak üzere belirli tıbbi cihazları, bireysel koruyucu
ekipmanları ve biyositleri satmaya sadece eczaneler yetkilidir.
Hükümet, eczaneler arasında daha iyi bir dağıtım organize etmek için yukarıda belirtilen tüm
ürünlerin stoklarını istediği zaman talep etme hakkını saklı tutar.
Bu ürünlerin perakende satışta özel kişilere ulaştırılması, eczacılar da dahil olmak üzere profesyonel
bir sağlık çalışanının reçetesine tabidir.
Bu, hidroalkolik bir jelin veya koruyucu bir maskenin verilmesinin bir sağlık uzmanının (doktor,
hemşire, fizyoterapist vb.) ön tavsiyesine tabi olduğu anlamına gelir. Eczacılar, bu cihazların dağıtımı
için öncelikli hedef grupta olanlara (örneğin enfekte olmuş bir kişinin aile üyeleri,
immünosüpresyonu olan veya immünosüpresanların tedavisi altında olan bir hasta, vb.) vicdanı
rahatsız etmeyecek biçimde karar verebilirler. Şu anda, eczacılar ürünü yasal olarak reçete etmek
zorundadır, bu da pratikte reçete yazan eczacının reçetenin o bölümünü hastanın ilaç kaydına
kaydetmesi anlamına gelir.
Hırvatistan: Salgın sırasında dağıtım ve reçete yazımı konusunda güncelleme yapıldı - dağıtımın
uygun yapılmasının hatırlatılması (özellikle azitromisin ve klorokin üzerinde), ilaçların kıtlık
durumunda dağıtımı için istisna prosedürü (daha fazla sosyal temastan kaçınmak için değiştirme
veya ikame), hemofili ilaçları verme izni, ithal ilaçları sipariş ederken prosedür hakkında bildirim ve
ilaçların özel reçeteyle dağıtımı ve reçetelendirilmesi konusunda özel prosedür.

Çek Cumhuriyeti: Antiseptik çözeltilerin birleştirilmesi için izin alındı. Dezenfektan çözeltilerinin
halka daha iyi ulaştırılabilirliği: herhangi bir sınırlama olmaksızın hazırlık.
Finlandiya: Eczaneler el dezenfektanları hazırlayabilir, eczane tabancalarının imalatında yasal engel
bulunmamaktadır.
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Fransa: Eczanelere hidroalkolik jel hazırlama yetkisi verilmiştir. Diğer şeylerin yanısıra eczanelere
kronik tedaviyi istisnai olarak yenilemelerine izin verilmiştir.
İlaçların eve teslimi Kızılhaç üzerinden mümkündür.
Bunlara ek olarak: Süresi dolan döner reçetenin ibrası üzerine kronik tedavinin yenilenmesi için
istisnai izin, devlet stokundan serbest sağlık profesyonellerine öncelikli maske dağıtılması, izin
verilmiş formüllere uygun hidro-alkollü çözeltiler hazırlanması, genellikle kurum içi bir eczane (PUI)
tarafından seyahat edemeyen hastalara dağıtılan ilaçların yenilenmesine erişim sağlamak için belirli
ilaçların (parasetamol, hidroklorokin, enjekte edilebilir Rivotril) dağıtımına ilişkin istisnai kurallar,
dispanser eczanesi kurum içi eczaneler (PUI) tarafından hazırlanmış ve onun teslimatını yapacak bir
toptancı distribütörü aracılığıyla erişebilir.

Aile içi şiddet mağduru ve özel bakım kuruluşlarına sevk edilen bir kişinin raporu karşısında kolluk
kuvvetleri için bir uyarma rolünün verilmesi. Daha sonra yapılacak açıklama bu planın şartlarını
açıklayacaktır.
Kurum içi (PUI) eczacılar için açıklama buradadır.
Fransa'daki eczacılar da aile içi şiddet mağduru kadınların şikayetlerini dinlemek ve bildirmek için
hazır olacaklardır.
http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Violences-familiales-l-officinecomme-lieu-d-alerte
Telefonla danışmanın düzenlenmesi, 30 Nisan’a kadar geçerlidir.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041704122&categorieLien=i
d
Almanya: Eczanede dezenfektan üretimi için geçici yetkilendirme.
Yunanistan: Bakanlık ile mutabık kalınarak, ucuz antiseptik çözeltilerin üretimi ve satışı için vergisiz
etanol ve etil alkol sağlıyoruz ve KDV'yi% 24 daha düşük bir kategoriye indiriyoruz.
İrlanda: 30 Mart: İrlanda Eczacılar Birliği (IPU) eczane üyelerinin artık DSÖ el dezenfektanı
formülasyonlarını takip ederek el dezenfektanları üretmelerine izin verilmektedir. Yetkilendirme
Tarım Gıda ve Denizcilik Dairesi tarafından yapılmıştır.
Yeni reçelendirme kuralları: Sağlık Bakanı, reçetelerin eczanelere onaylı bir elektronik sistem olan
HSE'nin Healthmail sistemi üzerinden elektronik olarak aktarılmasına izin veren 2020 Tıbbi Ürünler
(Reçete ve Tedarik Kontrolü) (Değişik) Düzenlemelerini imzalamıştır.
Ek olarak, bir reçetenin maksimum geçerlilik süresi, reçetede belirtilen tarihten itibaren 6 aydan 9
aya çıkarılmıştır.
Eczacıların mutlaka yeni bir reçete gerektirmeksizin hastaların bakımının sürekliliğini sağlamak için
reçetelerin tekrarlanabilmesinde bazı geçici değişiklikler de yapılmaktadır.
İtalya: Eczanelerde oksijen dağıtımı henüz onaylandı (bazıları eve teslim olarak yapılacak). İlaçların
eve teslim edilmesi Kızılhaç üzerinden mümkündür, ancak Fedefarma aynı zamanda tıbbi cihazların
eve teslim edilmesini de desteklemektedir. Hastalar çevrimiçi olarak e-reçete (reçete tekrarı)
alabilir, böylece Rx'i almak için doğrudan eczaneye gidebilirler. Fedefarma kaydileştirilmiş reçeteyi
destekler.
 Kızılhaç ve Feferfarma birlikte ilaçların korunmasız kişilere evde teslimatını yoğunlaştırmıştır.
 Ortak basın açıklaması FOFI Federfarma-Coronavirus: vatandaşlar için referans noktası
olarak eczaneler ve eczacılar

VIPP dijital ilaç transferini ve daha güvenli hasta bakımını sağlayacaktır: Bu hızlandırma
programının amacı, sağlık hizmeti verenler ve hastalar için ilaçlar üzerine güncel görüşleri sunarak
ve ilaç takibini iyileştirerek, sağlık hizmetlerini daha güvenli ve daha verimli hale getirmek ve
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Hollanda: Eczacılar için birleştirilmiş protokol

hastanın durumunu güçlendirmektir. Bunu mümkün kılmak için, gelecekteki VIPP eczane planına 86
milyon avro ayrılmıştır. Kaynak
Polonya: Deri için etanol antiseptik solüsyonları hazırlamamıza izin veriliştir ve Bakanlık eczanelere
ücretsiz dezenfaktan vermiştir (satış için değil sadece eczanenin kullanımı için). Hastalar şu anda
kurye aracılığıyla tıbbi araçlar edinebilmektedir.
Solutio antiseptica spirituosa ad usum
dermicum (deri üzerinde kullanmak için bir etanol antiseptik solüsyon)’un 11. Ulusal monografinin
Polonya Farmakopesine Giriş’I şu monografla açıklanmaktadır.
Eczacılar yeni haklar almıştır:
1. Hastalar için reçete yazma hakları (narkotik ve psikotrop olmayan ilaçlar)-geri ödenmeyen
2. Yetkililer/aileler için reçete yazma hakları (narkotik ve psikotrop olmayan ilaçlar)-geri ödenen
Aile üyeleri olarak şunlar sayılır: eş, birlikte yaşanan kişi, akrabalar (çocuklar, torunlar, büyük
torunlar, ebeveynler, büyük anne ve babalar), yakınlar (üvey baba, üvey anne, üvey çocuk), kardeş
çocukları arasındaki hısımlık derecesine yakın hattaki akrabalar ve yakınlar (erkek kardeş, kız kardeş,
üvey erkek/kız kardeş, yeğen). Bu yeni izinler COVİD-19 pandemisi sonrası da kalacaktır.
Portekiz:
Terapötik ikame
Reçete edilen ilacın ve terapötik alternatiflerinin acilen dağıtımı için mevcut olmaması durumunda
veya zamanında edinilmeleri mümkün değilse, reçete yazan hekime ulaşılmalı ve uygulanacak doğru
ikamenin ne olduğunu bildirmelidir.
Kronik hastalara ilaç dağıtımı
COVİD-19 salgınına ilişkin istisnai bir önlem olarak, eczacının teknik müdürü veya onun tarafından
belirlenen eczacılar, hasta reçeteyi sunmasa bile gerekli ilaçları kronik hastaya vermelidir. Bu
dağıtım hizmeti, her hasta için ilçların üç aylık ederini aşmayan bir miktarla sınırlıdır ve
izlenebilirliğini kolaylaştıracak şekilde kaydedilmelidir. Hasta söz konusu olduğunda, kronik
durumunun ve aynı ilaç için eski bir tıbbi reçetenin ispatlanması gerekir.
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Hastane ilaçlarının dağıtımı
Hastane ilaçlarının dağıtımı genel bir kural olarak devam ettirilecektir. Bir hastane eczacısının
verebileceği miktar epidemiyolojik ve sosyal kriterlere göre artabilir. Hastane eczacısının, hastanın
hastaneye gitme koşullarının olmadığı veya pandemik koşulların izin vermediği durumlarda Eczacı
Destek Hattı ile temasa geçmesi ve diğer eczanelerle işbirliği içinde olması gerekir. Bu,
distribütörlerin potansiyel yardımı ile gerekli ilaçların eczaneler aracılığıyla dağıtımını kolaylaştırır.
Destek Hattı üzerinden yapılan bu sevk sistemi, zamanlamaların ve miktarların dağıtımının sektör
paydaşları arasında kabul edildiği basit ve etkili bir süreçtir. Tüm izlenebilirlik kayıtları, mevcut veri
koruma mevzuatına göre yapılır.

Orijinal Infarmed iletişimini aşağıdaki bağlantı üzerinden de bulabilirsiniz.
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orienta%C3%A7%C3%B5es+t%C3%A9cnica
s+para+farm%C3%A1cias/a7c224f8-9051-068a-1703-e7e783cd68da
Acil tıp dağıtım numarası tüm ülkeye yayıldı - Portekiz'deki acil durum nedeniyle ANF, Acil tıp
dağıtım hattını tüm ülkeye yaymaya karar verdi. Şimdiye kadar, bu serbest hat yalnızca pilot
testler nedeniyle Bragança bölgesinde ve Loures ve Odivelas belediyelerinde mevcuttu. SAFE adı
verilen bu hat, insanların ihtiyaç duydukları ilaçların hangi eczanede mevcut olduğunu
bilmelerini sağlar. Eczane, uygunluğu kabul ettikten ve onayladıktan sonra hastayla temas
kurmaktan ve teslimat ve ödeme yöntemlerini belirlemekten sorumludur. Bu sistemle, ilaç
dağıtım hizmetine daha çok ihtiyaç duyulduğu bir zamanda aktif kalmasını sağlayarak, h astalar
ve eczaneler arasında uzaktan bir bağlantı kurma olasılığı vardır. Ekte, bu hizmet için özel olarak
oluşturulmuş acil durum akışını bulabilirsiniz.
İlaçların eve teslim edilmesi için yeni protokol - ANF, Portekiz postane servisiyle ortaklık
kurmuş ve bu sayede ülke çapında eczanelerin insanların evlerine ilaç ulaştırmalarına yardım
etmiştir.
Eczacı tarama testleri için protokol - ANF, laboratuvar testleri konusunda uzmanlaşmış ve
ülkenin çeşitli yerlerinde Drive-Thru test merkezleri kuran özel bir şirket ile bir protokol
oluşturmuştur. Bu protokole göre eczacıların tıbbi reçete sunmaları gerekmektedir.
Bugünden itibaren Portekiz bu salgını hafifletme aşamasına girmiştir, bu da testlerin COVID -19
ile uyumlu en az bir semptomu olan herkese genişletileceği anlamına gelmektedir. Portekiz'deki
hafifleme aşamasıyla ilgili olarak, Portekiz Sağlık Müdürlüğünden (DGS) en son açıklamayı ekte
bulabilirsiniz.
Protokol, COVID-19'u ulusal düzeyde test etmek için refence laboratuvarlarından biriyle
yapılmıştır. Testler tüm eczane personeli tarafından kullanılabilir (sadece eczacılar değil). Bu
protokol, ANF bağlantılı eczaneler için geçerlidir ve tıbbi bir reçete ile uygulanır.
Slovak Cumhuriyeti: Jenerik reçeteyi öneriyoruz
İspanya:
Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki korunmasız hastalara ilaç teslimatı için Genel Konsey ve Kızıl
Haç anlaşmasını onaylamıştır.
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-acuerdofarmaceuticos-cruz-roja-entrega-mediamentos.aspx

22,102 eczane ağı ve 200.000'den fazla Kızılhaç gönüllü ağı, hareketlilik sorunları, kronik solunum
yolu hastalıkları, şeker hastalığı ve kardiyovasküler hastalıkları olan karantinadaki hastalara
ilaçlarının evde verilmesini kolaylaştırmak için güçlerini birleştirmektedir.
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Eczacılar Genel Konsey’i ve Kızılhaç, özellikle bu acil sağlık durumundan etkilenen bütün insanların
evlerinden çıkmadan ilaçlarına ulaşabilmesi için Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile bir anlaşma
imzalamıştır.

Şimdiye kadar hastane eczanelerine ayrılmış olan bazı özel ilaçların serbest eczaneler aracılığıyla
dağıtılması üzerine bkz.
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-colaboracionfarmacias-administraciones-publicas.aspx
Kadınlara yönelik şiddetle mücadele ve eczacıların katılımı ile ilgili İspanya Projesi – ‘Mascarilla 19
kampanyası’ için bkz.
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-mascarilla-19farmacias-violencia-genero.aspx
Türkiye: Eczanelerde el antiseptiklerinin hazırlanması hakkında
Birleşik Krallık: İskoçya'daki serbest eczacılar, Hafif Hastalıklar Hizmetinin genişletilmesi ve Acil
Bakım Hizmetlerine erişimin artması yoluyla COVID-19 salgını sırasında daha fazla hastaya yardım
etme ve NHS'nin diğer bölümleri üzerindeki baskıyı azaltma yetkisine sahip olacaklar.
Daha fazla açıklamayı buradan okuyabilirsiniz.
f. Örgütsel yönler ve kanunlar
Avusturya: Mümkünse, çalışanlar iki gruba ayrılır. Gruplar arasındaki değişiklik, öğle yemeği molası
sırasında günde bir kez, günlük veya haftalık olarak yapılmalıdır. Eczane, görevdeki grup tarafından
görev değişiklikleri arasında dezenfekte edilir. Eczane personeli arasında şüpheli korona vakaları
için bir Kontrol Listemiz bulunmaktadır. Personel yetersizliği durumunda işe yerleştirme kurumları
vardır. Devriye servisinin bir parçası olarak serbest eczanelere polis koruması. COVİD-19 ile ilgili
kanunlar ve güncellemeleri. Şüpheli vakaları, COVİD-19’dan kaynaklı hastalıkları ve ölümleri
raporlama yükümlülüğü.
Belçika: Eczanenizin “güvenli” bir çalışma alanı olarak kalmasını sağlama. Sipariş için geçici kayıt
serbest eczanede geçerlidir. Herhangi bir acil bilgiyi APBFlash aracılığıyla iletiyoruz. Hastalar için “su
+ sabun” ve yüzeyler için seyreltilmiş çamaşır suyu kullanıyoruz.
Bulgaristan: Sağlık Bakanlığından yeni önlemler ve kanunlar hakkında bilgiler.
Hırvatistan: Eczanelerin çalışma saatleri kısaltıldı (Sabah 08.00-Akşam 17.00). Salgın sırasında
Zagreb’deki deprem nedeniyle Eczacılar Odası çalışmalarını en uygun biçime getirmiştir.

Danimarka: Sağlık Bakanlığından bilgiler.
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Çek Cumhuriyeti: Yardım arayan eczaneler. Yaşlılar için satış saatleri eczanelere uygulanmaz (1, 2 –
eskiden). Eczanelerde alınan önlemlerle ilgili bir Basın Bülteni yayınladık - daha yoğun
dezenfeksiyon (alanlar, yüzeyler, tutacaklar), eczacılar için öneriler ve hastalarla iletişim (mesafe,
hijyenik davranma, plastik bariyer, eczanedeki insan sayısı), GP'lere yardım (sanitasyon, karantina
veya test hakkında sorular), e-reçete için hijyenik öneriler (Telefonlara dokunmama), kişisel
eşyaların kullanımı (anahtarları, telefonları dezenfekte etme), temassız ödemeler. Eczacılar için
solunum cihazları.

Eczanelerin açık kalması (alışveriş merkezlerindekiler dahil), Danimarka İlaç Ajansı'ndan gelen ince
tehditleri eleştirmemiz ve yeterli ilaç olduğundan emin olmamız gibi koronavirüs üzerindeki odak
noktalarımıza ve koordinasyon çabalarımıza vurgu yaptık. COVID-19 nedeniyle kapalı eczane
yoktur. Temassız ödemeleri destekliyoruz.
Finlandiya: Sahte ilaçlar, tedavilerin geliştirilmesi, risk altındaki kişiler için yeniden düzenleme
faaliyetleri, eczacıların 12 saatlik vardiyalarda çalışan iki gruba bölünmesi (gruplar arasında temas
olmamalı) vurgulanmıştır.
Fransa: Eczanelerde COVİD-19 yönetimi, Eczacılar için pratik öneriler Salgının 3. aşaması,
Eczanede pratik tavsiyeler (USPO), Fransız Eczacılık öğrencileri profesyonel meslektaşlarına
yardım öneriyor, Eczanelerde öğrenci yardımı talepleri
Sağlık Genel Müdürlüğünden gelen acil mesajlar, İlaç Dosyası yoluyla alarma geçerek iletilir.
İş seyahati belgesi için gereklilikler:
İşçiler için: işveren tarafından sağlanan, sınırlama önlemlerinin süresi boyunca geçerli olan ve bu
nedenle her gün yenilenmesi gerekmeyen mesleki amaçlı seyahati gösteren belge.
İşçi olmayanlar için: yapılacak işi kanıtlayan belge ile birlikte ücretsiz olarak indirilecek veya
çoğaltılacak bir istisnai seyahat sertifikası.
Almanya: Ek emniyet tedbirleri2 ile eczanede işyeri güvenliğine vurgu yaptık. Hazirana kadar
bütün etkinliklerimizi iptal ettik.
İrlanda: eczanelerin açık, tedariğin iyi olduğunu ve eksiklik olmadığını beyan eder.
Norveç: Çoğu eczane açıktır (tarihlere göre kapalı eczanelerin listesi ile birlikte) ve Norveçli
eczacılık öğrencileri yardım önerisi sunmaktadır.
Eczanelerde enfeksiyonu nasıl önleyeceğimizi ve sağlık yetkilileri ve eczane endüstrisi ile nasıl yakın
temas içinde kalacağımıza ilişkin yayınlar yaptık.
Polonya: Eczane personelinin güvenliğini artırmak için ek önlemler alınması çağrısında bulunuldu
(ek çağrı ile). Eczacılara teşekkür notu yayınladık ve Polonya hükümetine (hastalar ve tıp camiası
olarak) tıp mesleğinin ortak çağrısını sunduk.
Slovak Cumhuriyeti: Slovak eczacılık öğrencileri eczanelere yardımda bulunmaktadır. Bazı
eczaneler çocuk bakımı nedeniyle aşama aşama kapanmıştır. Bazı sağlık çalışanları (HCP)
hükümetten önlemler almıştır (serbest eczaneler hariç). Eczacılar için indirilecek belgeler: Eczane
önlemleri
İspanya: İspanya hükümetine (hastalar ve tıp camiası olarak) tıp mesleğinin ortak çağrısını sunduk.
İspanya Eczacılık Konseyi virus hakkında teknik raporla COVİD-19’u karşılamıştır.

2

Burada verilen link açılmamaktadır (ç.n.).
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İsveç: Koronavirüs bağlantılı olarak eczanelerin ve eczacıların rolü ile ilgili Sosyal İşler Bakanlığına
İsveç Eczacıları ve İsveç Eczacılar Birliği’nden ortak mektup gönderilmiştir.

Türkiye: Eczanelerle İlgili Önlemler
2. Eczacıların kaynakları
a. Yönergeler/Öneriler
Avurturya: Öneriler (operasyonel ve eylemli), Hastane hijyeni
Görevdeki grubun gerçekleştirdiği görev değişiklikleri. Eczane arasında şüpheli korona vakaları için
bir Kontrol Listemiz bulunmaktadır, Sağlık Bakanlığı'nın şu anki önlemleri. Eczacılar için bir yardım
hattı kuruldu.

Belçika: Sağlık çalışanları için yönergeler, Sağlık çalışanları için bilgiler. Halk sağlığı görevinizi yerine
getirmenizi sağlayacak öneriler hazırlanmıştır.
Bulgaristan: Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlar, sağlık çalışanları ve yeni hükümet önlemleri hakkında
bilgiler.
Hırvatistan: Sağlık çalışanları için olası enfeksiyonların nasıl ele alınacağına yönelik bilgiler, işçiler
için genel bilgiler, eczacılara öneriler.
Kıbrıs: Sağlık çalışanları için şüpheli vakalar ve solunum cihazı ekipmanı konusunda yönergler,
Kıbrıs Eczacılar Odasının bilgilendirmesi.
Çek Cumhuriyeti: Çek Eczacılar Odası eczacılara ve halka websiteinden öneriler ve bilgiler
sağlamaktadır. Sağlık çalışanları için öneriler, Ulusal Sağlık Enstitüsünden öneriler, solunum
hastalıkları için öneriler, eczacılar için zihin sağlığı destek hattı, stresi nasıl yöneteceğiz.
Estonya: Eczacılar için bilgiler, COVİD-19 için sağlık çalışanlarına yönelik yönerge (Estonca, Rusça
burada)
Finlandiya: Yeni COVİD-19 enfeksiyonlarını durdurmak için yönerge, Covid-19 enfeksiyonlarını
önlemek için temizleme talimatları, Covid-19 enfeksiyonu şüphesi, Hasta kayıtlarında Covid-19
enfeksiyonlarının kaydedilmesi, COVID-19 - Riskli bir kişiyle birlikte yaşamak, dışarı çıkma, eve
geri dönme prosedürü.
Fransa: Sağlık çalışanlarının çocuklarının bakımını vurguladık ve öneriler yayınladık.

Yunanistan:
Panhellenik İlaç Birliği'nin Coronavirus Eczanelerine Yönelik Yönergeleri ve Önerileri
Covid-19 ilaçları için öneriler ve talimatlar
Uluslararası ilaç federasyonunun uluslararası sağlık danışmanları
Ek 1 - Kurumsal Bilgi Formu
Ek 2 - El Hijyeni
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Almanya: Eczacılar SARC-CoV-2 ile ilgili hastalık konusunda bilgi ve materyalleri bulabilir.
Enfeksiyon Koruma’dan gelen bilgiler, Güvenli çalışma çevresi üzerine öneriler.

Ek 3 - Maske uygulaması için talimatlar
Ek 4 – Yok etme
İrlanda: Eczanelerde COVİD-19 enfksiyonunun bulaşması riskini azaltmak için yönerge.
İtalya: Vatandaşlar ve eczacılar için faydalı bilgiler (Fedeferma), Eczacılar için talimatlar (FOFİ),
Sağlık çalışanları için öneriler.
Letonya: Eczacılar için bilgiler.
Hollanda: Eczacılar için COVİD-19 üzerine haber ve kaynaklar.
Kuzey Makedonya: COVİD-19 için eczacı bilgi ve önerileri.
Norveç: Norveç Eczacılar Birliği halka ve eczacılara şu websitesinden bilgi ve öneriler vermektedir.
Sağlık çalışanları olarak bilmek isteyecekleriniz.
Polonya: Yönergeler yayınladık. Mobil Yardım Hattı bulunmaktadır.
Portekiz: SARS-CoV-2 korona virus hakkında eczacılar için bilgiler.
COVİD-19: salgın ile nasıl başa çıkacağız, COVİD-19: eczacıları desteklemek için yaratılan ücretsiz
hat, COVİD-19: nasıl durdurulacağını bilmek.
Eczaneler hastalarla iletişim ile ilgili yeni materyaller paylaşmıştır:
o Eczane içinde güvenlik mesafesi;
o Eczane tabanındaki işaretlere uyun;
o Eczaneye gitmeden önce gerekli tüm ilaçların bir listesine sahip olma gerekliliği;
o Eczaneye girmeden önce gerekli tüm belgeleri hazırlayın;
o Birkaç gruba öncelikli giriş hakkı;
o Eczaneye gitmeden önce gerekli ve önleyici adımlar;
o Eczane içinde önleyici ve doğru davranış.
Romanya: Romanya Eczacılar Koleji, web sitesinde eczacılara ve halka bilgi ve öneriler sunmaktadır.
Sağlık Bakanlığından Öneriler
Slovak Cumhuriyeti: Daha az şikayetler olması için e-reçete kullanımı üzerine öneriler yayınladık.
Slovak Cumhuriyeti’nde bir acil durum bildirimiyle bağlantılı olarak (dezenfaktanların ve
koruyucuların mevcudiyeti gibi) eczacıların sağlığını korumak için bir Yönerge yayınladık (Güncel
version burada). İlaçların, tıbbi cihazların ve diyetetik gıdaların mevcudiyeti, iç stok takibi, sipariş,
reçeteli ilaç teslimi, genel öneriler gibi tavsiyelerde bulunduk.
Genel reçete tarafımızdan önerilmektedir (yükü dağıtmayan ikame).

İspanya: İlaçların evlere dağıtımı için yönergeler
COVİD-19 üzerine eczacılar için çevrim içi eğitim hazırladık.
• Eczacılar için bilgiler - Coronavirus COVİD-19
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Slovenya: Eczanelere öneriler, sağlık çalışanları için öneriler.

• Sağlık çalışanları için belgeler
• COVİD-19 yayılımının kontrol altına alınması için serbest eczanelere yönelik yönergeler
• Salgın sırasında Alzheimer hastalarına nasıl yardım edileceğine dair yönergeler
İsveç: Eczanelerin enfeksiyonun hızını nasıl azaltabileceğine dair yönerge.
Birleşik Krallık:
• Tüm üyeler için NPA Tavsiye ve Kaynakları
• İş sürekliliği rehberliği (şifre korumalı)
• Yeni koronavirüs (COVID-19) serbest eczane standart çalışma prosedürü3
• PHE COVID-19 Sağlık ortamlarında enfeksiyon önleme ve kontrolü için rehber4
b. SSS (Sık Sorulan Sorular) belgeleri
Avusturya: Avusturyalı üye, Sağlık Bakanlığı
Belçika: Sık Sorulan Sorular ve SSS (hastalara yanıtlar, hukuk servisinin yanıtları, belgeler ve
kaynaklar)
Hırvatistan: Sık Sorulan Sorular
Kıbrıs: Sık Sorulan Sorular
Çek Cumhuriyeti: Sık Sorulan Sorular
Danimarka: Sık Sorulan Sorular
Estonya: Sık Sorulan Sorular
Finlandiya: Sık Sorulan Sorular
Fransa: COVİD-19 hakkında eczacılar için Sık Sorulan Sorular, Koruma hakkında eczacılar için Sık
Sorulan Sorular, Sık Sorulan Sorular (USPO), Düzenli olarak güncellenen soru (Atölyeler, Kurum İçi
Eczane (PUI), Sanayi, tıbbi biyoloji, Toptan dağıtım hakkında)
Almanya: Sık Sorulan Sorular: ABDA, 1, 2, Podcast'ler, ABDA Başkanı COVID-19 sorularına cevap
veriyor, İndirilebilir Bilgiler
Hollanda: Eczacılar için COVİD-19 konusunda Sık Sorulan Sorular
Kuzey Makedonya: Sık Sorulan Sorular

3
4

Burada verilen link açılmamaktadır (ç.n.).
Burada verilen link açılmamaktadır (ç.n.).
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Polonya: Sık Sorulan Sorular

İspanya: Hastalar için Sık Sorulan Sorular, sağlık çalışanları ve yanlış kanılar, Korona Virüs COVİD19-Sorular ve yanıtlar
c. Kamusal iletişim kaynakları (posterler, infografikler)
Avusturya: Eczaneler için broşürler ve posterler hazırladık (ziyaretçilerin uygun davranışı, hijyen
hatırlatıcısı). (Bilgi materyali, Broşür), Sağlık Bakanlığı'ndan en son rakamlar. Genel mobil
uygulama
Belçika: Posterler (Fransızca, Lehçe, Almanca), Eczacılar için poster. Günlük raporlar (Fransızca,
Lehçe)

Hırvatistan: Hırvat Eczacılar Birliği, eczacılara ve halka açık web sitesinden bilgi ve öneriler
sunmaktadır. Sosyal mesafeyle ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığından güncellemeler
ve öneriler, Hırvatistan İlaç Eczacılar Birliği (HFD) tarafından yapılan güncellemeler, Salgın hakkında
bilinmesi gerekenler.
Çek Cumhuriyeti: Sağlık Bakanlığı’ndan bilgiler. Çek Eczacılar Odası eczacılara ve halka açık web
sitesinden bilgi ve öneriler sunmaktadır. Gerçek zamanlı güncellemerl için mobil uygulama.
İndirilebilir infografikler.
Danimarla: Danimarka Eczacılar Birliği eczacılara ve halka açık web siesinden bilgi ve öneriler
sunmaktadır. Covid-19 hakkında bilgiler. İndirilebilir infografikler.
Estonya: İnfografikler, yayınlar ve yönergeler
Finlandiya: İnfluenza olanların eczaneye gelmemelerini ve uzaktan sipariş vermelerini öneriyoruz.
Ayrıca, ilaçların çevrimiçi satışlarını ve eve teslimini de destekliyoruz.
• Finlandiya'daki Covid-19 güncellemeleri (vaka sayısı, temel hükümet önlemleri, Avrupa ve
dünyadaki durum, seyahat edenler için bilgiler)
• Finlandiya, Avrupa ve dünyada COVID-19 konusunda en son güncelleme
• Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden bilgiler
• Semptom değerlendirme için çevrimiçi araç
• Korona-Bilgi sohbeti

Almanya: Almanya web sitesinden bilgi vermektedir. İndirilebilir infografikler: hijyen ipuçları, el
hijyeni (nasıl yapılır, ne zaman yapılır), Alman Eczacı Dernekleri Federal Birliği (ABDA) tarafından
hazırlanan bilgiler, Sağlık Bakanlığı'nın güncellemeleri

16

Fransa: Fransa Eczacılar Birliği haberleri web sitesinden göndermektedir.
• COVİD-19 önlemrleri - Poster 1
• COVİD-19 önlemleri - Poster 2
• Eczacılar için son güncellemeler
• Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden bilgiler
• Mobil uygulama "Sipariş Pharma"
Cespharm web sitesi (posterler, videolar, mesleki belgeler)

Macaristan: Eczacılar için korona virus salgın bilgileri (18 Mart), Devlet Sağlık Sekreterya’sından
güncellemeler.
İrlanda: Eczaneler COVİD-19 Posteri, IPU, hastaların eczaneye gelmemesi için COVID-19 hakkında
bir açıklamada bulunmuştur.
İtalya: Vatandaşlar ve eczacılar için faydalı bilgiler (Federfarma). FOFI ve Federfarma web
sitelerinden daha fazla bilgi elde edilebilir. Fedefarma, eczacıların çalışmalarına vurgu yapmak için
medyaya açıklama yaptı. İtalyan eczacılar Avrupa tarafından örnek gösterildi. İnfografikler ve
posterler.
Letonya: Vatandaşların eczanelerde nasıl davranacaklarına ilişkin bilgiler.
Hollanda: Eczaneye poster ve broşürler koymanın yanında virus hakkında bilgiler için KNMP, RIVM,
Apoyheek.nl ya da Thuisarts.nl web sitelerinin kullanılmasını öneriyoruz. COVID-19 ile ilgili olarak,
eczacılara hastalarla iletişim için aşağıdakileri içeren ipuçları yayınladık: 1) Web sitelerinizi duruma
uyarlama, 2) Kendi sosyal medyanızı kullanma, 3) Temel mesajlarınızla yerel ve bölgesel medyaya
yaklaşma, 4) Sosyal media üzerinde kamuoyu yorumları ve iltifatları paylaşma medya.
Norveç: Vekil kullanan birisi için ilaç alınmasını açıkladık.

Polonya: Polonya Eczacılar Odası eczacılara ve halka açık web sitesinden bilgi ve öneriler
paylaşmaktadır.
Portekiz:
• Corona virüsü: eczacılar nüfusa güvence veriyor
• Bu virüsü tedavi edebilecek herhangi bir ilaç var mı?
• Evcil hayvanlar virüsü yayabilir mi?
• Antibiyotikler etkili midir?
• Önleyici tedbirler
• Başkalarını koruyun
• Virüs sadece yaşlıları mı enfekte ediyor?
• Ellerinizi yıkayın
• DGS'nin önerileri
• Evinizden çıkacak mısınız?
• Dışarı çıkmanız mı gerekiyor?
• Karantinada mısınız, yalnız yaşamıyor musunuz?
• Eczaneye mi gidiyorsunuz? Önlemleri bilin.
• Eczanenin içindeyken alınması gereken önlemler.
• Kendinizi koronavirüsten koruyun

Slovak Cumhuriyeti: Eczaneler için broşürler ve infografikler
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Romanya: Romanya Eczacılar Odası eczacılara ve halka açık web sitesinden bilgi ve öneriler
paylaşmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın ve Kamu Sağlığı Ofisinin temsilcileriyle yakın temas halindeyiz. Hasta Bilgi
Broşürü hazırladık. Hastalık aynı zamanda Slovak TV’de geniş biçimde ele alınmıştır. Mobil
uygulamalar için buraya tıklayınız.
Slovenya: Slovenya Eczacılar Odası eczacılara ve halka açık web sitesinden bilgi ve öneriler
paylaşmaktadır. Covid-19 hakkında bilgiler, belirtiler üzerine kendi raporunu hazırlama aracı
İspanya: Consejo infografikler hazırlamıştır, web sitesi üzerinden bilgiler, hastalar ve genel nüfus
için korona virus COVİD-19 hakkında bilgiler
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Birleşik Krallık: Hastalara ve halka tavsiyeler

