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AB Yeni Tütün Karşıtı Düzenlemelere İlişkin Uzlaşma Sağladı
AB diplomatları, sigara paketlerinin üzerindeki sağlık uyarılarının kapladığı alanın arttırılmasını ve AB
çapında geçerli olacak elektronik sigaraları düzenleyen ilk kuralları onayladı. Yeni düzenleme sigara
içmeyi –özellikle de gençler için- daha az çekici hale getirmeyi ve Avrupa’da yılda tahminen 700.000’e
ulaşan sigara nedenli ölümleri azaltmayı amaçlıyor.
Halihazırda AB dönem başkanlığını yürüten Litvanya’nın sağlık bakanı Vytenis Povilas Andriukaitis
“Tütün direktifi üzerinde uzlaşmaya varmanın daha sağlıklı ve müreffeh bir topluma ulaşma yönünde
büyük bir adım olduğunu” belirtti. Uzlaşma, hükümetler ve Avrupa Parlamentosu arasında süren esigara pazarının denetiminin ne kadar sıkı olması gerektiğine ilişkin anlaşmazılığın çözülmesinin
ardından gerçekleşti.
Bazı analistler e-sigara satışlarının 10 yıl içerisinde sıradan sigara piyasası için yılda 700 milyar doları
muhafaza edeceğini tahmin ediyor. Aralarında Altria’ya ait Philip Morris, British American Tobacco ve
Imperial Tobacco gibi şirketlerin de bulunduğu büyük tütün şirketleri başta gelişmiş ülkeler olmak
üzere birçok ülkede düşen sigara satışlarını telafi etmek amacıyla yatırımlarını elektronik sigara
sektörüne kaydırdı.
Anlaşmaya göre hükümetlerin başta istediğinin aksine e-sigaralar çok daha sıkı düzenlemey tabi olan
tıbbi cihaz olarak değil tüketici ürünleri olarak satılabilecek. Ancak ülkeler isterlerse e-sigaraları tıbbi
ürün olarak düzenleyebilecek.
Tekrar doldurulabilir e-sigaralara izin verilecek ancak üç ya da üçten fazla üye ülke sağlık gerekçesiyle
bunları yasaklarsa Avrupa Komisyonu ileride AB çapında bu ürünlere yasak getirebilir. Yapılan
değişikliklerin yürürlüğe gireceği 2016 yılından itibaren sigara, sarma tütün ve diğer ürün paketlerinde
yer alan resimli ve yazılı uyarılar paket alanının ön ve arka yüzünün %65’ini kaplayacak.
Britanya ve İrlanda gibi sigara markalarının görünmesini yasaklamayı planlayan ülkeler de isterlerse
sade –standart paket denilen uygulamaya geçebilecek.
Mentol yasağı
Sigara üreticileri düzenlemeleri orantısız olarak tanımladı ve bu düzenlemerin sağlıya getireceği
söylenen faydaları sorgulamaya başladı. Japan Tobacco Inc şirketi yaptığı açıklamada “İnsanlar zaten
sigara içmenin sağlığa verdiği zararları bildikleri için paketin üstünde yer alan resimli uyarıları Uyarıları
%65’e çıkarmak işe yaramayacak… Bunlar daha ziyade insanların markaları birbirinden ayırt etmesini
zorlaştıracak” dedi.
Ancak sağık alanında aktif örgütler yeni düzenlemelerin şirketlerin yanıltıcı pazarlama stratejileri
kullanarak yeni müşteri çekmelerini zorlaştırabileceğini söyledi.

Avrupa Kamu Sağlığı İttifakı

(European Public Health Alliance-EPHA) genel sekreteri Monika Kosinska, “Hükümetlerce desteklenen
tütün düzenlemesi tütün endüstrisine ve onun yoğun lobicilik faaliyetlerine karşı kazanılmış bir
zaferdir” şeklinde konuştu.

Düzenlemeler ayrıca mevye veya vanilla aromaları gibi aromalı tütün ürünlerine de yasak getiriyor.
Bazı hükümetlerin daha yavaş bir geçiş süreci istemesi nedeniyle mentollü sigaralara getirilen yasak
2020 yılından itibaren geçerli olacak.
Yapılan çalışmalar aromalı sigaraların gençler arasında giderek popüler hale geldiğini ve çoğunlukla
diğer ürünlerine geçişte bir kapı görevi gördüğünü gösterdi.
Uzlaşmanın 2014’te yürürlüğe girmeden önce AB bakanlarınca ve parlamento tarafından resmi olarak
onaylanması bekleniyor.
http://www.reuters.com/article/2013/12/18/us-eu-tobacco-idUSBRE9BH0AX20131218
18/12/2013

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
AB İtalya’nın Parafarmasi Dükkanlarından Reçeteli İlaç Satışına Getirdiği Yasağı Destekliyor
Avrupa Adalet Divanı parafarmasötik ürünler satan yerlerden bedelinin tamamı alıcı tarafından
karşılanan reçeteli ilaçların satışını yasaklayan İtalya’nın bu kararını destekler yönde karar verdi.
Adalet Divanı’nın karara bağladığı dava söz konusu ürünlerin parafarmasi dükkanlarından satılmasına
yereldeki yetkili kurumlarca ve İtalya Sağlık Bakanlığınca izin verilmemesi sonucu Milan’daki üç eczacı
tarafından açılmıştı. Söz konusu eczacılar makamların reddinin AB yasalarına aykırı olduğu gerekçsiyle
ilk önce Lombardy’deki bölgesel idare mahkemesinde dava açmışlardı.
Avrupa Adalaet Divanı kararında İtalya’da eczane açmanın planlama kurallarına tabi olduğuna dikkat
çekti. Bu uygulamanın amacının eczacıların ticari olarak daha çekici olan yerlerde yoğunlaşmasını
engellemek, her eczanenin bir pazar payının olmasını sağlamak ve ilaçlara ilişkin şartların ulusal çapta
karşılanmasını temin etmek olduğunu ifade etti.
AB yargıçları eczanelerin coğrafik dağılımının ve ilaç verme tekelinin AB üyesi ülkeler için bir sorun
olmaya devam ettiğinin altını çizdi ve İtalya’da da parafarmasi dükkanı açmak isteyen eczacının
tümüyle satın alan kişi tarafından karşılanan reçeteli ilaçların satışından elde edilen ekonomik
faydadan yararlanamayacağını bu ilaçların sadece eczanelerden satılabileceğini belirtti.
Kararda bu uygulama yerleşim serbestisini kısıtlar nitelikte olsa da bu uygulamanın kamuya sağladığı
yararın daha ağır bastığına dikkat çekildi.
Kararda İtalya’daki yasal düzenlemenin halka sunulan ilaçların “güvenilir ve iyi kalitede” olmasını
sağlama amacıyla getirilmiş bir düzenleme olduğu ifade edilerek “eğer reçeteli ilaçların demografik
kurallara tabi olmayan parafarmasi dükkanlarından satılmasına izin verilirse bu parafarmasi
dükkanlarının daha karlı alanlarda yoğunlaşması ve dolayısıyla da bu bölgelerdeki eczacıların müşteri
sayısının ve gelirinin azalması riskine yol açar” denildi.

Yargıçlar karar metninde “Bu durum eczacılar tarafından sunulan hizmetten daha düşük kalitede
hizmetl sunulmasına ve bazı eczanelerin kapanmasına neden olabilir ki İtalya’nın bazı bölgelerinde
eczane kıtlığı halka sunulan ilaçların güvensiz ve kalitesiz olmasına yol açar” ifadelerine yer verdi.
Kararın sonuç bölümünde İtalyan sistemi, parafarmasi dükkanlarından ücreti tamamen alıcı
tarafından karşılanan reçeteli ilaçların satılmasına izin vermeyerek “halka sunulan tıbbi ürünlerin
güvenilir ve iyi kalitede olmasu amacına uygun olarak eczane kıtlığı riskini azaltır” denildi.
http://pharmatimes.com/Article/13-12-08/EU_upholds_Italy_s_ban_on_parapharmacy_Rx_drug_sales.aspx
08/12/2013
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Avustralya Serbest Eczacılar Birliği: Eczanelerin Yeri Süpermarketler değil
Avustralya Serbest Eczacılar Birliği [Pharmacy Guild of Australia] süpermarket zinciri Woolworths’ün
eczane açma ve eczane yerleşimine ilişkin düzenlemelerin serbestleştirilmesine için oluşturduğu
baskıya karşı bir kampanya başlatıyor.
Kampanyaya ilişkin Birliğin bültenine bir yazı yazan Ulusal Sekreterya Direktörü David Quilty
süpermarket satışlarının büyük oranda alkol ve sigara satışına dayandığını belirterek mevcut
düzenlemelerin korunması gerektiğine işaret etti. Birliğin bülteninde yayınlanan yazısında Quilty,
Coles ve Woolworths’ü “koyun postuna bürünmüş kurtlar” olarak tanımladı ve Avustralya ilaç
sistemine olan güvenin ve sistemin bütünlüğünün başlıca nedenlerinden birinin serbest eczanelerin
ilaçları sorumlu bir şekilde hastalara iletmesi olduğunun altını çizdi. Bu sistemin devamlılığı içinse
sadece ve sadece eczacıların eczane sahini olmaları gerektiğini vurguladı.

Quilty yazısında “Eczacılar herşeyden önce sağlık hizmeti sunan kişilerdir. Bu onların mesleğidir…
Avustralya’da serbest eczacıların niteliklerinde biti çok uzun zamandır onlar için hastalarının kardan
önce gelmesidir” dedi.
Quilty eczacıların “kar etme pahasına daha iyi sağlık sonuçları elde etmekten vazgeçmeyeceğini ve
kesinlikle tütün ve alkol gibi sağlığa zarar veren ürünler satmayacaklarını ancak aynı şeyi
Avustralya’nın büyük süpermarketleri için söylemenin mümkün olmadığını” belirtti.
http://www.pharmacynews.com.au/news/latest-news/supermarkets-no-place-for-pharmacy-guild
19/12/2013
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Uzmanlar Çoklu İlaç Kullanımı Alanındaki Başarısızlıklara Karşı Uyardı
Sağlık politikaları alanında çalışmalar yürüten think tank kuruluşu The King’s Fund’un yaptığı bir
araştırma üretilen politikarın, verilen ilaç eğitimlerinin ve klinik uygulamaların çoklu ilaç kullanan
hasta sayısındaki önemli artışa cevap vermede başarısız olduğunu belirtti
Kısa süre önce yayınlanan araştırmada, 1995-2010 yılları arasında 10 ya da daha fazla sayıda ilaç alan
hasta sayısının üç katına çıktığı ve bunun da kompleks veya aynı anda birkaç uzun süreli hastalıkları
bulunan hasta sayısında artış olduğunu gösterdiği belirtildi.
Raporda geçmişte birkaç reçeteli ilacın (polifarmasi) aynı anda alınması kaçınılması gereken bir durum
olarak görülmesine karşın polifarmasiye bulguya dayalı bir yaklaşım geliştirmenin bir çok insan için
sağlık sonuçlarını iyileştirebileceği ortaya konuldu.
Buna karşın birçok araştırma ve sağlık sistemi tek hastalık çerçevesini benimsemeyi sürdürmektedir ki
bu da politika, tıbbi eğitim ve klinik uygulama alanları çoklu ilaç kullanımından en yüksek faydayı elde
etme ve bu ilaçları mevcut en güvenilir bulgular temelinde hastaya verme amacına uyumlu hale
getirilmiş değildir. Ancak, çoklu ilaç kullanan ve kompleks uzun süreli hastalıkları olan hastaların
tedavisinde bütüncül (entegre) bakım artık yaygın olarak kabul edilmektedir ve aynı biçimde uygun
çoklu ilaç kullanımına ilişkin bu yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Bu tespitler temelinde
raporda şu tavsiyelere yer verilmiştir:
- doktorlara kompleks hastalık durumlarını yönetmeye ve çoklu ilaç kullanımına (polifarmasiye) ilişkin
daha iyi eğitim verilmesi
- tek hastalığı olan hastaları şeçmekten ziyada insanların birkaç hastalığı olduğu durumlara ilişkin
daha fazla araştırma yapılması
- çoklu hastalıklara ilişkin ulusal kılavuzlar hazırlanması ve böylece çoklu hastalıkların tek hastalık
durumlarıyla karşılaştırılabilmesi
- özellikle de doktorlara yönelik, sorunlu polifarması vakalarını belirlemelerini sağlayacak geliştirilmiş
sistemler

- hastaların kullandıkları ilaçların düzenli olarak kontrolü ve özellikle de yaşam beklentisinin sınırlı
olduğu durumlarda ilacı bıraktırmayı da bir ihtimal olarak göz önünde bulundurmak
- tıbbi bakımda tekil alan uzmanlığından çoklu hastalık durumlarına odaklana sistemlere doğru bir
geçişi içeren değişiklikler
Çalışmada ayrıca ilaçların reçete edildiği biçimde alınmasını sağlamak adına hastalarla daha fazla
etkileşimde bulunulması önerildi. Çalışma ekibinin lideri Martin Duerden “Mevcut durumda hasta
halen bir çok uzmanlık alanının birlikteliği ile tedavi edilebilir; bir doktor şeker tedavisi ile ilgilenir
diğeri kalbine bakar ve bir diğeri de astım tedavisi uygular. Her doktor tedavi ettiği hastalığa ilişkin
ilaç yazar ancak sorun bütün bu tedavilerin bütünlüklü bir şekilde düşünülmemesidir” dedi. Duerden,
dolayısıyla hastanın aldığı ilaçları bir bütünlük içerisinde değerlendirmek adına daha fazla hastanın
gelen durumuyla ilgilenen doktora ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Duerden bu tespitler ışığında bu alanda ilk elde 10 ya da daha fazla sayıda ilaç alan hastalara
odaklanılarak makul bir yol benimsenebileceğini belirtti. İlaç kullanımının düzenli olarak kontrol
edilmesi ve hastanın durumunun kötüleşmesi durumunda yeni ilaç tedavisi eklenebileceği gibi
tedavinin durdurulmasının da hesaba katılması gerektiğine dikkat çekti.
http://pharmatimes.com/Article/13-12-08/Experts_warn_of_multiple_drug_use_failures.aspx
8/12/2013

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
İrlanda’da Eczanelerin Satışlarında ve Eczane Sektörünün Yarattığı İstihdamda Düşüş
2014 Bütçesi’nin arifesinde, İrlanda perakende ilaç satış sektöründeki etkileyen sorunlara işaret eden
bir gelişme daha yaşanıyor, serbest eczacılar satışlarda ve istihdamda düşüş olduğunu belirtiyor.
İrlanda Serbest Eczacılık Birliği (Irish Pharmacy Union-IPU) tarafından yılın son çeyreğindeki eğilimleri
ortaya çıkarmak amacıyla yaptırılan Pharmacy Business Trends Survey 2013’e göre eczacıların %83’ü
yılın bu bölümünde satışlarda önemli ölçüde düşüş olduğunu belirtti. Anketi yanıtlayanların yaklaşık
yarısı (%46) son üç ayda eczaneye gelen hasta sayısında azalma olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra,
eczacıların yaklaşık üçte biri son çeyrekte istihdamda da düşüş olduğuna işaret etti. Eczacıların %82’si
sektörün geleceğine karamsar baktığını belirtti.
PGEU Kasım Raporu

