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İspanya’da Sağlıkta Tasarruf Politikaları Nedeniyle İlaç Satışlarında %15 Düşüş Kaydedildi
İspanya’da yeni yayınlanan bir rapora göre, 2010 yılında başlayan sağlıkta tasarruf
uygulamaları nedeniyle son 2 yılda ilaç üreticilerinin %95’i satışlarda %15’in üzerinde düşüş
yaşandığını belirtti.
Europa Press’te yayınlanan anket çalışmasının raporunda, bütün bunlara rağmen üreticilerin
pazarda kalmaya çalıştığı ve çeşitli stratejiler denediği ifade edildi. Şirketlerin kısa ve uzun
dönem için üzerinde çalıştıkları önlemler fiyat marjinlerinin yeniden oluşturulması (şirketlerin
%86’sı bu önlem üzerinde durdu), düzenleyici çevrenin güçlendirilmesi (%75), maliyetlerin
azaltılması ve altyapının küçültülmesi (%56) biçiminde sıralandı.
Daha uzun bir döneme ilişkin olarak ise şirketlerin %71’inin Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte ürün
portföyünü geliştirerek büyüme sağlamaya ve %58’inin ise stratejik olmayan yan
şirketlerden kurtulmaya çalıştığı belirtildi. Bunun yanı sıra, %54’ünün hem fiyatları hem ürün
hacmini arttırmayı planladığı ve %50’sinin İspanyol ya da çokuluslu şirketlerle ortak olmayı
ya da ortak girişimler gerçekleştirmeyi düşündüğü kaydedildi.
Anket sonuçlarına ilişkin görüşlerini ileten IHS Global Insight analistleri, hükümetin tasarruf
tedbirlerinin ilaç üreticilerinin üretim ve satış kapasitesi üzerinde güçlü bir etkisi olmasına
rağmen İspanya piyasasının halen son derece rekabetçi olduğu ve şirketlerin piyasada
kalmaya kararlı oldukları yorumunda bulundu.
Bunun yanı sıra, Business Monitor International (BMI) 2011’de 20,15 milyar Avro olan
İspanya ilaç satışlarının 2012’de 18,34 milyar Avro’ya düştüğü tahmininde bulundu.
BMI 2012’deki bu düşüşün gelecekteki düşüşlerin habercisi olduğunu, uygulanan politikaların
üreticileri maliyetleri daha da azaltmaya iteceğini vurguladı. Bu durumun hastanelerin borç
durumunu da dikkate alındığında ülkenin uygun demografik karakteristiğine rağmen ilaç
satışı yapılabilecek bir yer olarak çekiciliğine ciddi ölçüde zarar vereceğini belirtti.
BMI İspanya’nın büyük bir ilaç piyasasına sahip olmak gibi avantajları olsa da maliyet
azaltımının dışında düşük nüfus artışı, hantal bürokrasi, ilaç ve geri ödemeye ilişkin
düzenlemelerin bölgeden bölgeye farklılık arz etmesi gibi sorunları olduğuna dikkat çekti.
BMI ayrıca İspanya Sağlık Bakanlığının verilerine göre geçen yıl ilaç harcamalarında %24
oranında, aylık reçete sayısında ise %14,14 oranında azalma olduğunu, hükümetin reçeteli
ilaçlara yaptığı harcamalarda %11,41 düşüş kaydedildiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, söz
konusu dönemde enflasyondaki %2,2’lik artışa karşılık ilaç fiyatlarının %36 artış gösterdiği
belirtildi.
Lynne Taylor
http://pharmatimes.com/Article/13-02 14/Spanish_cost_curbs_pharma_sales_down_15_over_two_years.aspx
14/02/2013
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Avustralya’da Uzmanlar Gıda Takviyelerinin Daha Sıkı Denetlenmesi Çağrısında Bulundu
Avustralyalı uzmanlarca gerçekleştirilen ve Journal of Nutrition Health and Aging’de
yayınlanan bir araştırmada ürünlerde beyan edilenden çok farklı sevilerde vitamin D

bulunduğunun tespit edildi. Uzmanlar, gıda takviyelerine daha fazla denetim uygulanması
çağrısında bulundu.
Yeni Zelanda’da 14 vitamin D formülasyonunun fiziki-kimyasal niteliklerinin
değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlar, incelenen formülasyonların yalnızca %60’ının
beyan edilen %90-%110 oranını taşıdığını gösterdi.
Güney Avustralya Üniversitesi Eczacılık ve Tıp Okulu’ndan Sanjay Garg “D Vitamininin
kanıtlanmış yararları olmakla birlikte zarar verme potansiyeli de vardır, dolayısıyla gıda
takviyelerinin daha sıkı denetlenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Araştırma sürecinde kayıt dışı ve reçetesiz gıda takviyelerinin birinde ürün etiketinde D
vitamin seviyesinin %172 ile %230 arasında olduğu belirtilmesine karşın gerçekte bu düzeyin
%6 ile %10 arasında olduğu tespit edildi. Çalışmada “daha sıkı denetime tabi reçeteli
formülasyonlarda değerlerin kabul edilen standart aralıkta olduğu” belirtildi.
British Medical Journal’da yayınlanan rastgele seçilmiş, 294.478 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen 50 kontrollü deneme üzerinde yapılan yeni bir incelemede ise vitamin ve
antioksidan takviyelerin kardiyovasküler hastalıkları engelleyemediği tespit edildi.
Koreli araştırmacılar 6 aydan 12 yıla kadar D, E, A, B6, B12 ve C vitaminleri, Beta karoten,
folik asit ve selenyum takviyesi alımının majör kardiyovasküler vaka risklerinin azalmasında
bir etkisinin olmadığını ortaya koydu.
Kirrilly Burton
http://www.pharmacynews.com.au/news/latest-news/call-for-tougher-regulations-on-dietarysupplement?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=Pharmacy%20Newsletter%2
0MREC%20Web%20-%20send%20-%3E%205/02/2013%201:58:12%20PM&utm_content=
5/2/2013
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İrlanda’da Eczanelerde Verilen Mevsimsel İnfluenza Aşısı Hizmetine İlişkin Rapor
Yayınlandı
1 Ekim 2012’den bu yana ulusal düzeyde serbest eczanelerde verilen aşı hizmetine ilişkin
hazırlanan ilk IPU NET raporunda şu veriler kaydedildi:
-

Hastaların %25’i ilk kez mevsimsel grip aşısı oldu ve bu değerli sağlık hizmetini serbest
eczaneden almayı tercih etti,
Hizmeti ilk kez alan hastaların %81’i risk grubundaki hastalardı,
Hizmet için serbest eczaneyi tercih eden bütün hastalar arasında %90’i risk grubu
olarak sınıflandırıldı.

Raporda istatistiklerin serbest eczanelerin risk grubunda olan hastalara ve daha önce hiç grip
aşısı olmamış hastalara aşı hizmeti sunduğunu gösterdiği belirtildi. Bu durumun bu yıl
İrlanda’da influenza vakalarını azaltacağı ve sağlık maliyetlerini azalmasına katkıda
bulunacağı ifade edildi.
PGEU Ocak Raporu

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

Avustralya’da Sağlık Profesyonellerine Gıda Takviyelerine İlişkin Spor Kulüplerine Eğitim
Vermeleri İçin Çağrı
Avustralya Suç Komisyonu’nun Sporda Organize Suçlar ve İlaçlar raporunun açıklanmasının
ardından, spor tıbbı ve bilimi alanındaki profesyonellerin tepe örgütü Avustralya Spor Tıbbı
Örgütü (Sports Medicine Australia) eczacılara ve diğer sağlık profesyonellerine spor
kulüplerine ve atletlere, performans arttırıcı ve imaj geliştirici ilaç kullanımının tehlikelerine
ilişkin eğitim vermeleri çağrısında bulundu. Örgüt, performans attırıcı takviyelerin
kullanımının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.
Örgüt sözcüsü, eğitim ve iletişimin konuyla ilgili herkesin sporda ilaç kullanımına ilişkin
sorunları anlamasına yardımcı olmak için çok önemli araçlar olduğunu belirtti. Sözcü, “bu
takviyelerin içeriklerinde nelerin olduğunu bilmek, olası yan etkilerini anlamak ve doğru
tavsiyeye başvurmak gibi temel prensiplerin daha fazla vurgulanması gerekiyor” şeklinde
konuştu.
Sözcü, birçok spor kulübünün hangi noktada takviyelere ilişkin bilgi alması gerektiğini
bilmediğini ve sağlık profesyonellerinin atletlerin yasaklı maddeleri kullanmamalarını
sağlamak için takviyelerin kullanımına ilişkin tartışmaya katılmaları gerektiğini ifade etti.
http://www.pharmacynews.com.au/news/latest-news/educate-clubs-on-supplements
15/2/2013
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Hollanda’da Serbest Eczane Sayısı Giderek Azalıyor
2012 yılında Hollanda’da serbest eczanelerin sayısında ilk kez düşüş gözlendi. Kasım ayı
sonunda serbest eczane sayısının 1981 olduğu belirlendi. Buna göre, 2011 yılında faaliyet
gösteren 16 eczanenin kapandığı tespit edildi.
2012’de 34 yeni eczane açılmasına karşın 15 eczane kapandı ve eczane sayısında %0,8’lik bir
düşüş kaydedildi. 2000’lerin başında eczane sayısındaki artış oranı %2,4tü. 2009’dan bu yana
artış yavaşladı ve %1’in altına düştü.
Fiyatların ve ücretlerin serbestleştirilmesinin durumu daha da kötüleştirdiği görüldü. Finansal
baskı nedeniyle eczacılar, eczane iş gücünden başlayarak mali kesinti uygulamak zorunda
kalacak. Personel giderlerinde yapılan kesintilere rağmen maliyetler karşılanamazsa
eczaneler ya diğerleriyle birleşmeye yönelecek ya da kapanacaklar veya iflas edecekler.
Diğer sektörlerde şirket sayısının azalması taleplerdeki şiddetli düşüşle ilişkiliyken eczacılık
sektöründe bakım hizmetine olan ihtiyaç arttı. Bu büyük oranda nüfusta ve yaşlı sayısındaki
artışla ilgilidir. Farmasötik bakım alanında uzmanlaşmış eczane sayısında önemli bir artış
kaydedildi. Hollanda’da 10 yıl önce sadece 12 poliklinik eczane (bir hastanenin arazisi
içerisinde bulunan eczaneler) varken 2012 Kasım ayı sonunda bu sayının 66 olduğu görüldü.
Hizmet eczanelerinin (standart çalışma saatleri dışında açık olan eczanelerin) sayısı 12’den
43’e yükseldi.
PGEU Ocak Raporu

Avrupa Komisyonu İlk Menenjit B Aşısını Onayladı
Novartis, üreticisi olduğu ilk menenjit B aşısı 4CMenB (Bexsero)’nin Avrupa Komisyonu
tarafından onaylandığını duyurdu. Komisyon Avrupa İlaç Ajansı’nın Kasım ayında aşı için
olumlu tavsiyede bulunmasının ardından bu kararı verdi. Karar aynı zamanda Birleşik
Krallık’ta aşıya ruhsat verildiği anlamına geliyor.
PGEU Ocak Raporu

