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Avustralya Eczacılık Birliği: Sağlık Alanında Tasarruf Kesintileri Kanser Tedavisi Hizmetlerini
Riske Atıyor
Avustralya Eczacılık Birliği (PGA) kemoterapi ilaçlarının ticaretinde yapılan yeni
düzenlemelerin ve kemoterapi ilaçlarının hazırlanması alanında uzmanlaşmış eczacıların
ücretlerinde yapılan kesintilerin mevcut hizmeti sunulamaz hale getirdiğini savundu.
PGA’ya göre, PBS (Pharmaceutical Benefit Scheme- Ücretinin Belirli Bir Kısmı Karşılanan
Reçeteli İlaçlar Listesi) kapsamında olan dosetaksel için sağlanan desteğin ardı ardına gelen
fiyat düzenlemeleri nedeniyle azaltılması sonucu 1 Aralıktan bu yana eczacılar kemoterapi
ilaçlarının sağlanması sürecinde ortaya çıkan maliyetlerin etkisini azaltma misyonu yüklendi.
Artan maliyetler eczanelerin kemoterapi hizmetleri sunmasını sürdürülemez hale getirdi ve
kesintiler de hasta bakımına zarar verdi ve vermeye devam ediyor.
Mevcut uygulamada eczacılara ilaçların hazırlanması için 40 dolar infüzyon ücreti veriliyor.
Ancak PGA bu ücretin 100 dolar olması gerektiğini belirtti.
Birlik sözcüsü, ilaç hazırlama maliyeti düşünüldüğünde (hijyen ve diğer koşullar dikkate
alındığında) verilen ücretin çok yetersiz olduğunu vurguladı.
Eczacılar kemoterapi ilaçlarının sağlanması konusunda maliyetin eczacılar tarafından
karşılanıp sonradan kendilerine ödeme yapılmasını kabul etmiş olsalar da PGA adına
görüşmeleri yürütenler çözüme ulaşıldığında ödemelerin 1 Aralık esas alınarak yapılmasını
sağlamaya çalışıyor.
http://www.pharmacynews.com.au/news/latest-news/government-cuts-put-cancer-services-at-risk
05.12.2012

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
İtalya’da Eczacılar Artık 68 Yaşında Emekli Olacak
1 Ocak 2013’ten başlayarak İtalya eczacılarına 68 yaşında emekli olma zorunluluğu getirildi.
İş ve Ekonomi Bakanlığı’nın bu şartı emeklilik yaşını emeklilik sigortası şartlarında yapılan
yeni düzenlemeye uygun hale getirmek için koyduğu belirtildi.
PGEU Kasım 2012 Raporu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Birleşik Krallık’ta Stokta Bulunmayan İlaçları Finanse Etmek İçin Eczacılara Geçim Ücretinin
Altında Ödeme Yapılıyor
Eczacılara stokları tükenmiş ilaçlar için yapılan, saat başına 6,85 Sterlinlik ek yük ücreti geçim
ücretinin altında kalıyor. İngiltere’deki eczaneler 2011-12 döneminde stokta bulunmayan
ürünleri bulmak için harcanan zaman ve para karşılığında saat başına ortalama 1,068 £ aldı.

Chemist and Druggist’in (C+D) 2011 Yılı Stok araştırmasında doldurulan 322 anketten elde
edilen veriler eczacıların stokta bulunmayan bir ilacı bulmak için ortalama haftada 3 saat
veya yılda 156 saat harcadıklarını ortaya koydu. Bu Londra’nın üst düzey idari kurumu olan
Greater London Authority’nin 8,55£ olarak hesapladığı ücretten 1,70 £ ve Loughborough
Üniversitesi Araştırma ve Sosyal Politika Merkezi’nce 7,45 £ olarak belirlenen Birleşik Krallık
geçim ücretinden 60 pens azdır. C+D’nin hesapları Eczacılık Hizmetleri Müzakere Komitesi
(PSNC) ve Sağlık Bakanlığı arasında müzakere edilen ve stokta bulunmayan ilaçların temininin
getirdiği yükün görünür kılınması için 2011-12 sabit ücretlerde yer verilen 12 milyon Sterline
dayanmaktadır.
Buna karşın, Sağlık Bakanlığı eczane sözleşmesinde ilaç temininin “serbest eczacılık pratiğinin
asli bir parçası” olarak kabul edildiğini ve “ilaçların büyük çoğunluğu için kıtlık sorununun söz
konusu olmasa da” temini daha zor olan ilaçların her zaman var olacağını söyledi.
http://www.chemistanddruggist.co.uk/news-content/-/article_display_list/14995949/pharmacists-paid-belowliving-wage-to-sourceout-of-stock-drugs
PGEU Kasım 2012 Raporu

………………………………………………………………………………………………………………………………
EMA Diyabet Tedavisinde Kullanılacak İlk Etki Gücü Daha Yüksek İnsülini Onaylanmasını
Tavsiye Etti
Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 19 Kasım’da yetişkinlerde diyabet tedavisi için yeni bir bazal analog
insülin olan İnsülin Degludec’e ruhsat verilmesi tavsiyesinde bulundu. Söz konusu ilaç 100
birim/ml ve 200birim/ml olarak iki kullanıma hazır enjeksiyon kalemi biçiminde üretildi. Bu
ilaç, AB çapında yıllardır bulunabilen tek etkili insülin formu olarak kullanılan, AB’deki
standart form olan 100 birim/ml’den daha yüksek dozdaki tek insülin. Ürün, Tresiba adıyla
piyasaya sürülecek.
200 birim/ml insülinin onaylanmasıyla daha yüksek dozda insüline olan ihtiyacın karşılanması
bekleniyor. Kilo alma, sağlıksız yeme alışkanlığı ve az fiziksel aktivite çoğunlukla hastanın
daha yüksek insülin direnciyle karşılaşabileceği ve glisemik kontrol için daha yüksek dozda
enjeksiyona ihtiyaç duyabileceği anlamına gelir. AB’de 200.000 ile 700.000 arasında diyabet
hastasının kan şekeri düzeyini ayarlamak için her enjeksyionda 80 birimin üzerinde insülin
enjeksiyonuna gereksinim duyduğu tahmin ediliyor. 100 birim/ml’lik ürünün tek enjeksiyonla
verilebilen maksimum dozu 80 birimdir.
PGEU Kasım 2012 Raporu

Birleşik Krallık’ta Eczanelerin Tasarrufa Sağladığı Katkı Ulusal Sağlık Sisteminin Beklentisini
Aştı
Ulusal Denetim Ofisi (National Audit Ofisi-NAO) serbest eczacılığın sağlık sektörüne sağladığı
tasarrufun Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) 2011-2012 tahminlerini aştığını ancak bunun
sürdürülebilir olup olmadığının bilinmediği belirtti.
NAO’nun raporuna göre birinci basamak sağlık hizmetleri, diş ve göz hizmetleri ile birlikte
eczacılık hizmetleri 2011-2012 döneminde, 0,25 milyar Sterlin tasarruf sağladı. Bu miktar
tahmin edilenden %27 daha fazla.
Raporda, NHS’nin 2015 yılı itibariyle 20 milyar Sterlin olması hedeflenen tasarruf miktarına
ulaşma yönünde iyi bir başlangıç yaptığı ifade edildi.
http://www.chemistanddruggist.co.uk/news-content/-/article_display_list/15079224/pharmacy-contributes-tocost-savings-above-nhsexpectations?sp_rid=MTY2NjczNDc4MzES1&sp_mid=40696322&spMailingID=40696322&spUserID=MTY2NjczN
Dc4MzES1&spJobID=170929479&spReportId=MTcwOTI5NDc5S0
13.12.2012

…………………………………………………………………………………………………………………………
FIP ve IFPMA Sahte İlaçla Mücadele İçin Ortak Bir Broşür Yayınladı
Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) ve Uluslararası İlaç Üreticileri ve Üretici Birlikleri
Federasyonu (IFPMA) Kötü Arkadaş Tehdidi (The Threat of False Friends) başlığını taşıyan bir
broşür yayınladı. Broşürün amacının başta internet üzerinden satın alınan, satılan ve elde
edilenler olmak üzere sahte ilaçların tehlikelerine karşı farkındalığı arttırmak olduğu belirtildi.
Broşüre ilişkin FIP’in ve IFPMA’nın ortak açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ)
internet üzerinden alınan ilaçların %50’sinin sahte olduğu yönündeki açıklamasına
değinilerek bunun ekonomik düzeyden bağımsız tüm ülkeleri ilgilendiren, küresel bir sorun
olduğu ifade edildi. Giderek büyüyen bu riski azaltmak için FIP ve IFPMA hükümetlere,
uluslararası kuruluşlara ve özel sektöre sahte ilaç karşıtı yasaların uygulanması, yaptırımların
arttırılması ve toplumun farkındalığının arttırılması yönünde tek tek ve işbirliği içinde
çalışılması çağrısında bulundu.
Hazırlanılan broşürde ise genel anlamda sahte ilaçlar hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra
sahte ilaçlara ilişkin ilgi çekici sayısal verilere, insanların internet üzerinden ilaç almaya
yönelmesinin nedenlerine ve en kısa sürede ne yapılabileceğine ilişkin önerilere yer veriliyor.
Buna göre, dünya çapında yasadışı internet kaynaklarından alınan ilaçların %50’si sahte
ilaçtır; 2011 yılında İnterpol tarafından araştırılan 81 ülkeden 48’inin sahte ürünler için
kaynak görevi gördüğü tespit edilmiştir; internet üzerinden en çok sahte ilaç satışı yapan
satıcıların ayda 1 ile 2,5 milyon dolar arasında para kazandıkları tahmin edilmektedir.

Broşürde sıralanan insanların ilaç almak için internet tercih etmelerinin nedenleri ise
kişiselden toplumsala geniş bir yelpaze arz ediyor. İnsanlar internet üzerinden aldıkları ilacın
daha çabuk kendilerine ulaştırılacağını varsayıyor. Özellikle hastalığı yüzünden toplumda
ayrımcılığa uğrayan ya da damgalanan insanlar internet üzerinden ilaç almayı tercih ediyor
çünkü böylelikle ifşa edilme tehlikesini de bertaraf edeceğini düşünüyor. Doktorlara
güvenilmemesi ve internet üzerinden alınan ilaçların daha ucuz olduğu varsayımı da
insanların bu kaynaklara yönelmelerine neden oluyor. Ayrıca, söz konusu ilaçların normalde
ilaç satışı yapan yerlerde bulunmaması ve ilaç bağımlılığı da insanların internet üzerinden ilaç
satın almasında etkili oluyor.
FIP’in ve IFPMA’nın yayınladığı broşürde internet üzerinden sahte ilaç satışının engellenmesi
için, insanların farkındalığını arttırarak davranışlarında değişiklik yaratmak ve etkili yasal
düzenlemeler ve yaptırımlar getirmek ve bunların uygulanmasını sağlamak biçiminde iki
temel mücadele yönteminin üzerinde duruluyor.
http://www.fip.org/files/static/FIPIFPMA%20brochure.%20The%20threat%20of%20false%20friends.%20Joining%20efforts%20t
o%20protect%20patients%20against%20online%20sales%20of%20fake%20medicines.pdf
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