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Hizmetler, eczacılık sektörünün
başarısında temel teşkil ediyor!
2014 yılının ilk sayısı için, EPF Haber Bülteni eczacılığın geleceği konusundaki vizyonunu
öğrenmek üzere Stefano Pessina (Yönetim Kurulu Başkanı, Alliance Boots) ile görüştü…
Gelecekte eczacılık sektörünü yönlendirecek
temel etkenlerin neler olacağını
düşünüyorsunuz?
Sektörü yönlendiren temel etkenler, yaşlanmakta
olan nüfusun her geçen gün artmakta olan ihtiyaçları,
toplumun önleyici ilaçlara yatırımda bulunma
yönündeki kuvvetli bağlılığı ve insanların her geçen
gün kendilerini yalnızca iyi hissetmek değil aynı
zamanda iyi görünmek istemelerini içerecektir!
Üreticilerin, patent dışı ilaçların yükselişi ile baş
etmek üzere daha fazla güçlenmeleri, araştırmalarını
daha ayrıntılı olarak incelemeleri ve üretim ağlarını
genişletmeleri gerekmektedir. Toptan satıcılara
bakacak olursak, masrafta kısıntıya girme politikaları
her geçen gün daha da agresifleşecek, yeni satın
alma yaklaşımları ortaya çıkacak, patent dışı ilaçlar
daha sık kullanılacak, farklı dağıtım modelleri bir arada
kullanılacak ve daha kişiselleştirilmiş tıbbi şartların
hakim olduğu yeni bir döneme girilecek diyebiliriz.
Bağımsız eczacıları gelecekte neler bekliyor?
Avrupa çapında farklı eğilimler görüleceğini
·
düşünüyorum. Örneğin lngiltere’de bağımsız eczacılar
zincirler ile bir arada varlığını oldukça rahat bir
şekilde sürdürebilecekken, temel çekişmenin zincirler
ve bağımsız
eczacılar ile
Bağımsız
eczanelerin başarısı süpermarketler
arasında
için… birlikte
görüleceğini
düşünüyorum.
çalışmalıyız
Avrupa’nın
geri kalan
bölgelerinde, çoğu ülke hala bağımsız eczacılık
konusunda ‘klasik’ modele bağlı kalmış durumda ve
geleneksel pazar konsolidasyonunun oluşumuna pek
ihtimal vermiyorum.
Teknolojinin üstlendiği rolün eczacılık
sektörünü ne yönde değiştireceğini
düşünüyorsunuz?
Dijital teknoloji gelecekte de önemli bir rol oynayacak,
ilaç ve tüketici sağlık hizmet şirketleri için önemli
bir kanal oluşturacaktır. Tüketici açısından bakılacak
olduğunda, sağlık kayıtlarına erişim, ilaçlara bağlılık,
çevrimiçi olarak kendini teşhis etme olanağı ve hasta
forumları gibi birçok önemli değişiklik görülecek,
değişiklikler potansiyel olarak bakıldığında sınırsız

diyebiliriz!
Katma değerli hizmetlerin artışı eczacılığa
nasıl bir katkıda bulunacak?
Eczacılar, rakiplerinin önüne geçmek için birçok
farklı hizmet sunmak durumunda kalacak. Bunlar
evde bakıp ekipmanları ve hizmetlerinden, kişisel
ilaç hatırlatıcılarına, kilo verme tavsiyelerinden,
diyabet gibi ömür boyu süren rahatsızlıklarla baş
etme konusunda yardımcı olunmasına, evde bakım
ziyaretlerine, aşılara, sigarayı bırakma hizmetlerine,
eve teslimata kadar giden oldukça geniş bir yelpazede
olacaktır, potansiyel liste sınırsız diyebiliriz!
Alliance Boots eczacılık sektörünün
büyümesi ve gelişmesi yönünde nasıl
desteklerde bulunacak?
Birkaç yıl önce temel olarak ilaç toptancısı olarak
görev yapmaktaydık ancak şu anda birkaç farklı
pazarda birçok eczaneyi işletiyoruz ve eczacılık
konusunda uluslararası kapsamda en büyük istihdamı
sağlıyor olabiliriz.
Buna paralel olarak, Avrupa’da Alphega Pharmacy
ile olan ortaklığımız gibi bağımsız müşterilerimiz
için birçok ülkede geliştirdiğimiz ortaklıklar,
sektör uzmanlarının işletmelerini temel açılardan
büyütmesine yardımcı olacak etkin platformları
uygulamaya koymamıza yardımcı olacaktır. Mevcut
durumda lojistik, IT, pazarlama, finans ve eğitime
büyük oranda yatırımda bulunarak bağımsız
eczacılığın gelecekte daha güçlü olabilmesi için
desteğimizi artırmayı hedefliyoruz!
EPF eczacılık sektörünün gelecek
başarılarına nasıl katkıda bulunabilir?
EPF’nin Avrupa açısından sektörün geleceği
konusunda önemli bir rol oynayacağını
düşünüyorum! Üyeleri benzersiz bir bilgi ve uzmanlık
düzeyine sahip olan bu kuruluşun bize sağladığı
forum ile, sektörde değişimlerin hüküm sürdüğü
böyle bir dönemden geçerken öğrenmemiz
gereken birçok husus bulunduğunu ve bu üyeleri
dinlememizin hayati önem taşıdığını düşünüyorum.
Bu amaçla, sektörün geleceği için, bağımsız
eczacılığın yalnızca ayakta kalması için değil,
geleceğin pazarında ilerlemesini başarılı şekilde
sürdürebilmesi için birlikte çalışmalıyız! n

www.europeanpharmacistsforum.com

Uluslararası etkinlikler
• 25-27 Mart
Infarma 2014,
Madrid, ·lspanya
• 28-29 Mart
Salon Pharmagora,
Paris, Fransa
• 2-3 Nisan
Gesundheitskongress
des Westens,
Cologne, Almanya
• 25-26 Nisan
2014 Klinik Eczacılık
Kongresi,
London, ·lngiltere
• 9-11 Mayıs
Cosmofarma,
Bologna, ·ltalya

Sponsorlar:

www.allianceboots.com

·
Avrupa genelInde

·
lngiltere
TM

Çek Cumhuriyeti

Hükümetin sağlık hizmetleri planlarında
eczacılık ön plana çıkıyor

Çek Cumhuriyetinde reçetesiz (OTC) ilaçların
Online ortamda satışında artış görülüyor

Halk eczacılığı Ulusal Sağlık Hizmetleri konusunda Sağlık
Bakanlığı’nın benimsediği planların her geçen gün daha
kapsamlı bir kısmını oluşturuyor. NHS ·lngiltere, NHS
için hazırlanmış olan beş yıllık stratejik plana katkıda
bulunmak amacıyla “Eyleme Çağrı: halk eczacılığı” adlı
müzakereyi yürütüyor. Halk eczacılığı temsilcileri ile
NHS kurumları geri bildirimleri toplamak üzere yerel
toplantıların askıya alması istendi. Eczacılık konulu
“Eyleme Çağrı” birincil bakım ile ilgili pratisyen hekimler
ve diş hekimleri de dahil olmak üzere diğer hususlar ile
birlikte yürütülüyor. NHS ·lngiltere, aynı zamanda yaşlılar
ve bakıcıları için halk eczanelerinden faydalanmaları
ve sağlık sorunlarının erken tespiti için bunu “en kısa
zamanda” gerçekleştirmelerini öğütleyen bir kamu
spotu hazırlamış durumda.

Haber ajansı, CTK Çek sağlık hizmetleri web portalı başkanı
Martin Kasa’ya göre, Çek Cumhuriyeti’nde reçetesiz
ilaçların yaklaşık %2’si internet üzerinden satılmaktadır
ve 2014 yılında online satışlarda %3-4 artış görülmesi
beklenmektedir. Online eczanelerde yapılan satışların
her geçen yıl %36 oranda artması beklenmektedir.
CTK’nın beyanına göre Çek Cumhuriyetinde 2818 adet
eczane bulunmaktadır ve eczanelerin 190’ı uzaktan satış
hizmetleri sunmaktadır. Çek tüketiciler, reçetesiz ilaçlar,
besin takviyeleri ile bazı ağrı kesicileri ve başta öksürük/
burun tıkanıklığı ilaçları olmak üzere diğer ilaçları satın
almak için online eczaneleri kullanmaktadır. E-eczanelerin
kazançlarının toplamı 500 milyon CZK (500.000 EUR)
civarındayken, Çek reçetesiz ilaç pazarının toplam değeri
15 milyar CZK (540 milyar EUR) olarak hesaplanmaktadır.
(Kaynak: Ceepharma.com)
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Fransa
Anket, patent dışı ilaçlara şüpheyle
yaklaşıldığını gösteriyor
PHR eczaneler grubu tarafından yürütülen bir anketin
sonuçlarına göre, hastaların yalnızca %57’si tanınmış
bir markanın orijinal ilacının patent dışı bir ilaç ile
değiştirilmesini kabul edeceğini ifade ediyor. Benzer bir
hasta yüzdesi (%55) de patent dışı ilaçları kullanmayı
reddeden hastaların ilacın kamuya sunulmuş fiyatının
tamamından mesul olmasını içeren kurala karşı olduğunu
belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların %40’ı patent dışı
ilaçların orijinal markalı ilaçlar kadar güvenli olmadığını
düşündüğünü belirtirken, %31’lik bir oran, bu ilaçların
etkinliğinin daha az olduğunu düşündüğünü ifade ediyor.
Patent dışı ilaç sanayi birliği, sonuçların hastalar ve sağlık
uzmanlarına patent dışı ilaçların güvenlişi ve kalitesi
konusunda güvence sunacak, kapsamı daha geniş bir
iletişim kampanyasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir.
Bu sırada, Rekabet Kurulu, dağıtım kanalında rekabet
ile ilgili raporunu sunarak sektörde “biraz daha rekabet”
olmasının faydalı olabileceğini belirtmiştir. Rapor, patent
dışı ilaçlarda “üstü kapalı ıskontoların” engellenmesi
ile ilgili olarak tasarlanmış yürütmelik değişikliklerini de
içerecek şekilde tanımlanan sorunların çözülmesi için ilgili
kurumların çeşitli adımlar attığını kabul etmektedir. Çok
daha önemlisi, Kurul, para iadesi yapılmayan ve reçetesiz
satılan OTC ilaçların satışının serbest bırakılması yönünde
öneri sunmaktadır
(Kaynak: IMS)

Sağlık Bakanlığı patent dışı ilaçların 2014 yılı için yıllık
fiyat revizyonunu askıya aldı. Patent dışı ilaçların genel
fiyatları planlandığı gibi Nisan sonları veya Mayıs başlarında
Fransa, ·lspanya ve Slovenya’da uygulanan fiyatlar ile aynı
hizaya getirilmeyecek. Markalı ilaçların fiyat revizyonunun
2014 yılının Nisan ayında yapılması bekleniyor. Başka bir
haber olarak, yerel basın, Bakanlığın belirli ilaçlar için 2014
yılında 2013 yılı için belirlenenden fazla ücret talep eden
hastanelere ceza uygulamasına geçmeyi planladığını
bildiriyor. Bu tedbir, bir hastane ortamında reçete edilen ve
halk eczaneleri tarafından dağıtılan ilaçlar için geçerli olacak.
Birincil bakım hizmetlerinde çalışan hekimlere 2011 yılından
beri benzer cezalar uygulanıyor.
(Kaynak: IMS)

Turkey
Hükümet yerel ilaçların geliştirilmesinde geri
adım attı
Basında çıkan haberlere göre, Bilim ve Teknoloji Bakanı
Nihat Ergün, 26 üretim konsorsiyumunun kanser ve
böbrek rahatsızlıklarından muzdarip tüm hastaların
tedavisi için Türkiye’nin ilk yerel üretim ilaçlarını üretecek
bir programa katılmak için başvuruda bulunduğunu ve bu
proje için desteği TÜBl·TAK’ın sağlayacağını duyurmuştur.
Basının ifadesine göre, Bakan Türkiye pazarında mevcut
ilaçların %51’inin ithal edildiğini ve yerel üreticilerin ürettiği
neredeyse tüm ilaçların ise patent dışı olduğu gözleminde
bulunmuştur.
(Kaynak: IMS)

·
ltalya
AIFA sektörün geri ödemeli
programına dahil edilecek yeni
ilaçları içeren listeyi yayınladı
1 Aralık 2013 yılında, ·ltalyan Sağlık
Kurumu (AIFA) 2013 yılı için üreticilerin
seçimiyle sektörün geri ödemeli programın
dahil edilmiş olan listeleri içeren ilaçları
yayınlamıştır. Liste, aynı zamanda daha
önceleri programa dahil edildiği halde
üreticiler tarafından listeden çıkarılan ve
mevcut durumda %5 oranda fiyat kesintisi
uygulanacak ürünler ile ilgili ayrıntıları da
içermekteydi.
Bu gelişmenin ardından, 1 Ocak’ta
yürürlüğe giren 2014 tarihli ·lstikrar Kanunu,
isteğe bağlı programı geri ödemeli ilaçlar
konusunda kalıcı hale getirdi. ·lstikrar
Kanunu, aynı zamanda 2014 yılı sağlık
hizmetleri fonunun hastanın ortak ödeme
sisteminden atılması ile sonuçlanan
eksiklikleri kapsayacak şekilde 109,8 EUR’a
çıkarılması ve bunun ardından, 2015 yılında
540 milyon EUR, 2016 yılında ise 610
milyon EUR’a düşürülmesi bekleniyor.
(Kaynak: IMS)

·
lspanya

Hasta ortak ödemelerinde artış
Basında yer alan haberlere göre kronik
hastalıkları bulunan kişilerin ortak ödemeleri
2013 yılı perakende fiyat indeksindeki
artışa göre 1 Ocak 2014’ten itibaren geçerli
olacak şekilde artırılacak. Kronik hastalığa
sahip kişilerin ödeyeceği maksimum ortak
ödeme tutarı 4,20 EUR’dan 4,26 EUR’a
çıkmış durumdadır. Bu hastalar, kronik ve
ciddi olarak sınıflandırılmış olan
rahatsızlıkların ilaçlarının genel fiyatlarının
%10’unu ödüyor. Ortak ödeme tutarları,
aynı zamanda dahil oldukları üç yıllık gelir
planına uygun şekilde emekliler için de
artmış durumda. Yerel basının bildirdiğine
göre, şirketlerin araştırma ve geliştirme
konusunda ·lspanya’da yaptıkları yatırımlara
göre (ve geri ödeme katkılarında yapılan
indirimler ile hak kazandığı)
değerlendirildiği Ulusal ·llaç Araştırma
Programının süresinin de 2016 yılı sonuna
kadar uzatılması bekleniyor.
(Kaynak: IMS)

·
lsviçre
Tüketici grubu fazladan reçete yazılmasına karşı bir kampanya başlatıyor
·lsviçre Tüketici Örgütleri Birliği, birincil ve ikincil bakım doktorlarının fazladan ve/veya gereksiz
reçete yazma alışkanlığını azaltmak için bir eğitim kampanyası başlatmayı planlıyor. Birlik, sağlık
uzmanları için reçete yazma önerileri hazırlayarak, hastaların da reçetesi yazılmamış ilaçların
kullanımı ve kötüye kullanımı konusunda eğitim almasını hedefliyor. Başka bir haber olarak,
birkaç ilaç üreticisi 1 Kasım 2013’te Federal Ofis’in Kamu Sağlığı için uyguladığı fiyat kesintilerini
protesto etmektedir. Sektörün geçtiğimiz yıl Nisan ayında revize edilmiş uluslararası fiyat
referanslarına meydan okuyan davalardan kaçınmaya karar vermiş olmasına rağmen temyize
gidilmiştir. Ancak sektör birliği Interpharma’nın konuşmacısı ufak hususlar ile ilgili olduklarından,
temyizlerin Nisan’da yapılan anlaşmaya aykırı olmadığını öne sürmektedir. 2013 yılının ocak
ayında, iki üretici, Novartis ve Roche ürünlerine uygulanan benzer fiyat kesintileri ile ilgili olarak
başarılı bir temyiz süreci geçirmiştir.
(Kaynak: IMS)

Hollanda

Almanya

Geri ödemesi yapılan perakende ilaç
harcamalarında %16 oranda düşüş

Yeni Hükümet geri ödemeli ilaçların
dondurulması sürecini sürdürüyor

Hollanda’da geri ödemeli perakende
ilaçlarına yapılan harcamalarda 2008
yılından bu yana %16 oranda düşüş
gözlemlenmiştir, 2013 yılında bu tutar
·llaç ·lstatistikleri Vakfı (SFK) tarafından
yaklaşık 4.400 EUR olarak belirlenmiştir.
Bu düşüşe neden olan birkaç önemli
faktör bulunmaktadır, bunlardan biri de
Hollanda’da azami ilaç satın alım fiyatlarını
belirleyen ·llaç Fiyatları. Kanunu’nun
etkili olmuş olması ve 2011 yılından bu
yana belirli yüksek maliyetli ilaçların fon
sorumluluğunun sigorta şirketlerinden
hastanelere devredilmiş olmasıdır. Ayrıca,
SFK geri ödemeli perakende ilaçlara ilişkin
kişi başı harcamaların 2013 yılında toplam
280 EUR tutarında olacağını öngördüğünü
bildirmektedir. Bu rakam 2008 yılında
görülen 342 EUR’dan
%18 oranda daha
düşüktür.
(Kaynak: IMS)

Almanya’nın yeni hükümeti orijinal dışında
geri ödemesi yapılan tüm ilaçlarda fiyatların
dondurulması şartını uygulayan ve 31 Aralık
2013’te süresinin dolması beklenen yasa
önergesinin süresini 31 Mart 2014’e kadar
uzatmıştır. Fiyat dondurma sürecinin ortadan
kalkması halinde yasal sağlık sigortalarının ilave
500 milyon EUR maliyet ödeyecek olması
nedeniyle, yasa önergesinin süresinin 2017 yılı
sonuna kadar uzatılması tartışılmaktadır.
Hükümet aynı zamanda üreticilerin zorunlu
indirimlerinin 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren
atıfta bulunulmayan ilaçların fiyatlarında %7
olarak sabitlenmesi için de gerekli adımları
atmaya başlamıştır. Fiyat 1 Ocak tarihinde
%16 iken %6’ya düşmüştür. Son olarak, hükümet,
Ortak Federal Komite’nin yeni 1 Temmuz
2011 tarihinden önce piyasaya sürülmüş
olan yenilikçi ilaçlarda fayda değerlendirmesi
yaptırımı uygulaması ile fiili erken ilaç faydası
değerlendirmesi gerekliliğini ortadan kaldırmaya
yönelik planları olduğunu duyurmuştur. Fiili
erken ilaç fayda değerlendirmesi meclis
tartışmaları süresince askıya alınmıştır.
(Kaynak: IMS)
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MERCEK ALTINDA

2013 yılının son EPF semineri ile ilgili önemli bilgiler

Avrupa çapında öncü eczacıları bir araya getiren, önemli konuşmacıların eczacılık
sektörünün güncel konularını tartıştığı 2013 yılının dördüncü EPF semineri, 2 ve 3
Aralık tarihlerinde Monako’da gerçekleştirilmiştir.
·
l ki günlük etkinlik, temsilcilerin EPF
üyelerinden ülkeleri ile ilgili güncel bilgileri
paylaşması öncesi EPF Başkanı Andrew
Lane açılış konuşmasıyla açılmıştır.
Daha sonra, Tricia Kennerley (Sağlık
Hizmetleri Halkla
·
l lişkiler Direktörü,
Alliance Boots)
önleyici hizmetler
ile öz bakıma
Tricia Kennerley
yönelik hizmetler
açısından eczacılık sektörünün üstleneceği
liderlik rolünü kapsayan bir dizi atölyeyi
tanıtmıştır. Bunlar, eczacının rolü, gizliliğe
saygı duyma ve hastaları dinleme
gerekliliği, paydaşlar ile birlikte çalışma
ve hizmet kalitesi güvencesinin önemi,
yeni eczacılık modelleri ve eczacılar,
toptancılar, imalatçılar ve hastaların hem
mevcut durumda hem de gelecekte
birlikte çalışmasına yönelik duyulan ihtiyacı
işleyen bir dizi bölümden oluşacak şekilde
tasarlanmıştı.
Seminerin ikinci
gününde, Yves
Romestan
·
(Grup lletişimi
Direktörü,
Alliance Boots)
EPF iletişiminin iyileştirilmesine yönelik bir
dizi proje sunmuş ve “Bağımsız eczacıların

Gelecek
vaatlerle ve
fırsatlarla
dolu

sürülen Serum7 Renew’dan bahsetmiştir.
Son olarak, Yves temsilcileri Alliance
Boots ve EORTC Vakfı arasındaki ortaklık
konusunda bilgilendirerek, kolerektal
kanserin araştırması ve tedavisine
odaklanacak olan ve Dresden’de ilk
hastalarının kayıtlarını gerçekleştiren
SPECTAcolor Biobank’ı kurma
hedeflerinden bahsetmiştir.

geleceğinin vaat ve fırsatlarla dolu
olduğunu” belirtmiştir.
Yves aynı zamanda Alliance Boots ile
ilgili güncel haberleri paylaşmış ve Kasım
ayında Monte Carlo’da düzenlenen ve
eczacılar ile imalatçıları içeren 1000
ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen
Alphega Pharmacy Avrupa Toplantısının
başarısından söz etmiştir. Alliance Boots’un
Türkiye’de Hedef Alliance’ın mülkiyetini
tamamen üstlendiğinden ve Portekiz,
·
Fransa, ltalya ve Almanya’da yeni piyasaya

Daha sonra,
kapanış konuşması
olarak, kurum dışı
konuşmacı Pablo
Moliner (Ana Ortak,
Pablo Moliner
Sağlık Uygulamaları,
AT Kearney) temsilcilere eczacılığın
geleceğini belirleyecek beş eğilimi
açıklamıştır: sağlık hizmetleri bütçesinde
kısıtlamaya gidilmesi, rekabet artışı, tedarik
zincirinin dönüşüm geçirmesi, yeni dağıtım
kanallarının ortaya çıkması ve hasta
ihtiyaçlarında artış gözlemlenmesi.
Pablo, bu yeni ortama ayak uydurabilmek
ve karlılığı sürdürebilmek için eczanelerin iki
adet bütünleyici aşamayı tamamlamaları
gerektiğinden bahsetmiştir: performans
veriminin artırılması ve gelir akışlarının
farklılaştırılması. Ancak bu modelin yalnızca
eczacılığın daha geniş bir sağlık hizmetleri
ağına entegre edildiği durumlarda başarılı
olacağını da eklemiştir. n
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Neden Avrupa Eczacılar
Forumu’nu Twitter’da
takip etmiyorsunuz?

@EPF_pharmacists

Bizi Linkedin’de
ekleyebilirsiniz:

The European Pharmacists Forum

Bize ulaşın…
EPF’nin çalışmalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak
ya da bültenimizle ilgili geri bildirimde bulunmak
istiyorsanız bize ulaşın
contact@Europeanpharmacistsforum.com
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