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Birleşik Krallık’ta Zorlu Koşullar 900 Eczanenin Kapanmasına Yol Açabilir
Birçok sektörde araştırma ve incelemeler yapan uluslararası danışmalık şirketi AT Kearney,
kesinti yapılmış sağlık bütçeleri, serbest eczacılıkta “yoğun rekabet” ve internet üzerinden
yürütülen işler gibi finansal tehditler nedeniyle 2016 itibariyle Birleşik Krallık’ta 900
eczanenin kapanmak zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.
Şirketin serbest eczacılığın geleceğine ilişkin hazırladığı rapora dayanarak yaptığı uyarı
niteliğindeki açıklamada bağımsız eczanelerin durumdan en kötü etkilenecek kesim olduğunu
öne sürüldü. Söz konusu eczanelerin iş modellerini değiştirmemeleri durumunda, gelecek
dört yılda vergi öncesi karlarında ve faiz gelirlerinde %44 düşüşle karşılaşacakları belirtildi.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Hizmeti komisyonerlerinin ve eczacılık temsilcilerinin
tavsiyelerinin de dikkate alındığı uyarıda, bağımsız eczanelerin ilaç vermede etkililik yaratarak
ve hizmetlere daha da odaklanarak bu olumsuz etkilerin bazılarını savurabilecekleri
vurgulandı.
http://www.chemistanddruggist.co.uk/news-content/-/article_display_list/14610708/tough-climate-couldforce-900-pharmacies-to-close
18.09.2012

……………………………………………………………………………………………………………………………...............

İrlanda’da Ekonomik Daralma Serbest Eczacılara Başvuruyu Arttırıyor
İrlanda Eczacılık Birliği (IPU) tarafından PricewaterhouseCoopers’a (PwC), yaptırılan bir
araştırma, İrlanda’da ekonomik daralmanın başlamasından bu yana sağlık hizmetlerinde
halkın eczacılara başvurma düzeyinin önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.
Araştırma sonuçlarına göre, serbest eczacıların %91’i daralma nedeniyle genel anlamda sağlık
hizmetlerinde eczacıların verdiği hizmetlerden yararlanma düzeyinin arttığını belirtti. Bu
hizmetler, minor hastalıklara ilişkin danışmanlık ve sağlık desteği hizmeti (obezite ve sigara
bırakmaya ilişkin tavsiyelerde bulunma ve destek hizmeti sunma gibi) ve kolesterol kontrolü
gibi temel sağlık kontrollerini içerir.
Serbest eczaneler sağlık sisteminin en kolay ulaşılabilir unsurudur; insanlar yılda ortalama 19
kez bir eczaneye gider ve eczanelerin açık olduğu süre her hafta ortalama 63 saattir. IPU bir
süredir birkaç yıl için eczacıların sistem içindeki rollerinin arttırılması çağrısı yapmaktadır. Son
aylarda reçetesiz Acil Hormonal Kontrasepsiyon verebilen ve grip aşısı yapabilen eczacılarla
birlikte eczacıların sistem içindeki rolü artmıştır. Bu hizmetler sağlık açısından gerçek bir
fayda ve İrlanda sağlık sistemine tasarruf sağlamaktadır.
Ancak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında İrlanda’da serbest eczane sektörünün potansiyelinin
önemli bir kısmının kullanılmadığı görülmektedir. PwC’nin yaptığı araştırmaya göre serbest

eczacıların %97’si sağlık sisteminde eczacıların potansiyelinin yeterince kullanılmadığını
düşünmektedir.
Bu yılın başlarında Behaviour & Attitudes tarafından IPU adına 1.000 kişilik bir yetişkin grubu
arasında yapılan diğer bir araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
-

10 İrlandalı yetişkinden 9u sağlık hizmetlerinde eczacılara daha fazla rol verilmesini
istemektedir,
insanların %95’i eczacıların verdikleri tavsiyelere ve eczacılardan aldıkları bakım
hizmetlerine güveniyor,
%70’i bazen aile hekimini ziyaret etmeden önce eczacının tavsiyesine başvuruyor.

PGEU Temmuz/Ağustos Raporu

…………………………………………………………………………………………………………………………….................................

Almanya’da Yüksek Mahkeme İnternet Eczanelerinin Yaptığı Bonus İndirimleri Yasakladı
Almanya Federal Yüksek Mahkemeler “Ortak Senatosu” Almanya’da geçerli olan ilaç fiyat
kanununun diğer AB üyesi ülkelerden satış yapan internet eczanelerine de uygulanıp
uygulanamayacağına iişkin kararını açıkladı. Senato bu eczanelerin Alman Yasasına uymaları
gerektiğini ve bunun AB Anlaşmasına aykırı bir karar olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.
İnternet eczaneleri de artık diğer eczanelerle aynı kurallara uymak zorundalar. Senato’nun bu
kararına göre DocMorris & Co.’nun bonus programı da sona erecek.
PGEU Temmuz/Ağustos Raporu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Birinci Basamak Sağlık Profesyonelleri Uyardı: Birleşik Krallık’ta İkinci Basamak Sağlık
Hizmetlerine Odaklanma Sistemin İflasına Neden Olacak
Birleşik Krallık Ulusal Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Birliği [National Association of Primary
Care] başkanı Aile Hekimi Charles Alessi, Avrupa’daki sağlık sistemlerinin iflas edeceği ve kısa
bir süre sonra parasız kalacağı uyarısında bulundu.
Avicenna’nın Warwickshire’da 16 Eylül’de düzenlediği konferansta konuşan Alessi, modern
sağlık sistemlerinin ikinci basamak bakıma çok fazla ağırlık verdiğini ve bu durumun
değiştirilememesi durumunda sistemin iflas edeceğini ileri sürdü.
Bunun birlikte Alessi eczacılar için oldukça umut verici konuştu. Tasarruf politikaları
düşünüldüğünde eczacılık alanının İngiltere sağlık sisteminin kurtuluşu olabileceğini belirtti.
Dr. Alessi, son yıllarda gelişmiş ülkelerde yapılan tüm araştırmaların sağlık kuruluşlarının
insanların evlerine yakın olması gerektiğini ortaya koyduğunu ve önleyici sağlık hizmetlerinin
her geçen gün daha da önemli hale geldiğini ifade etti. Bu gelişmelerin eczacıların sistemde
daha da aktif olmaları gerekliliğine işaret ettiğini vurguladı.

Alessi, Birleşik Krallık’ta ikinci basamak sağlık hizmeti olanaklarının doğru biçimde
kullanılmadığına dikkat çekerek “ hastane inşa etmede ve bu hastaneleri doldurmada çok
iyiyiz ancak bu hastaneleri nasıl boşaltacağımız konusunda net bir fikrimiz yok” şeklinde
konuştu. Acil durumlar ve ağır koşullar için hastanelere elbette ki ihtiyaç duyulduğunu ancak
hastaneler gibi sağlık tesislerinin gereksiz kullanımın oldukça fazla olduğunu vurguladı.
http://www.chemistanddruggist.co.uk/news-content/-/article_display_list/14609727/emphasis-on-secondarycare-will-lead-to-bankruptcy
18.09.2012

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

AB’ye Etken Madde İthalatına Yeni Kurallar Getirildi
AB beşeri kullanım için tıbbi ürünlerin üretiminde kullanılan etken maddelerin AB’ye
ithalatına ilişkin düzenlemelerde reform yaptı. 2 Ocak 2013’den itibaren ithal edilen tüm
etken maddelerin iyi üretim uygulamaları standartlarına, en azından AB’de geçerli bu
standartlara eşdeğer standartlara, uygun olmaları gerekecek. Etken maddeler için AB’de
geçerli olan standartlar ‘Uluslararası Uyumlulaştırma Konferansı’nın [International
Conference for Harmonisation] –ICH Q7- standartlarıdır.
2 Ocak 2013 itibariyle maddelerin standartlara uygun olduğunun ihracatı yapan ülkenin
yetkili kurumunca yazılı olarak teyit edilmesi gerekmektedir. Bu belge aynı zamanda etken
maddenin üretildiği tesisin en azından AB’de geçerli standartlara eşdeğer iyi üretim
uygulamaları standartlarını uyguladığı ve bu standartlar açısından kontrole tabi olduğunu
doğrulamalıdır.
PGEU Temmuz/Ağustos Raporu
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ABD’de Reçete Edilen İlaçları Alamayan 65 Yaşın Altındaki Kişi Sayısında Keskin Artış
Tüketici hakları alanında bir savunuculuk kuruluşu olan Consumer Reports’un yaptığı bir
ankete göre ABD’de reçeteli ilaçları karşılayacak sigortası olmayan 65 yaş altı tüketiciler
arasında ilaçların fiyatları nedeniyle kendilerine reçete edilen ilaçları alamayanların oranı
geçen yıl %27 iken bu yıl %45 oldu.
Ankate göre bu yaş grubunun %81’inden fazlası,
-

maliyeti nedeniyle tıbbi bir testi yaptırmayı reddetti (2012’de bu cevabı
işaretleyenlerin oranı %62, 2011’deki orana göre %29 artış söz konusu)
maliyeti nedeniyle reçetede yazılan ilacı almadı (2012’de bu cevabı işaretleyenlerin
oranı %45, geçen yıla göre %19 artış söz konusu)
para harcamamak için doktor ziyaretini yapmadı (2012 oranı %63, geçen yılki oran ise
%47 idi )

-

maliyeti nedeniyle tıbbi bir prosedürü atladı (2012 oranı %51, 2011’de bu oran %39
idi).

Consumer Report’ta Reçeteli ilaçlar bölümü editörü Lisa Gill, “Tüketiciler reçeteli ilaçlar için
her ay cepten 63$ ödüyor, sağlık güvenceleri ilaç ücretlerini karşılamayanlar için durum daha
da vahim, bu kişiler reçetede yazılı ilaçları almak için her ay 91$ cepten ödeme yapıyor”
şeklinde konuştu. Gill tüketicilere jenerik ilaçları tercih etmeleri önerisinde bulundu.
Bunların yanı sıra tüketiciler onlara maliyetleri azaltmada yardımcı olabilmek adına en iyi
konumda bulunan sağlık profesyonellerine sorunlarından bahsetmeyi istemiyor. Ankete
katılanların %68’i kişisel mali sorunlarını eczacılarıyla konuşmak istemediklerini %47’si ise
doktoru için benzer rahatsızlığı hissettiğini belirtti.
http://www.pharmatimes.com/Article/12-09-19/Sharp_rise_in_US_under65s_who_can_t_afford_their_prescribed_drugs.aspx
19.09.2012

