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Eczacılık sağlık
sisteminin merkezinde
Walgreens Boots Alliance Eş Operasyon Direktörü
Ornella Barra “eczanelerin her zaman açık, müsait ve
etkin kurumlar olduğunu ve bunun sağlık sistemi için hayati
öneminin pandemi sırasında açığa çıktığını” söylüyor…
Bir topluluğun tam merkezinde yer alan
bir eczanenin ışıkları, müşterilerimiz
için her zaman güven veren bir manzara
olmuştur. Karantina döneminde
bunun ne kadar doğru olduğu bir kez
daha açığa çıktı. Hastaneler COVID-19
vakalarıyla dolup taşmışken ve doktor
muayenehaneleri büyük oranda halka
kapatılmışken toplum eczaneleri açık
ve ulaşılabilir kaldı.
Eczanelerin hastaları her koşulda
destekleme kabiliyeti, pandemi
sırasında sağlık sistemleri açısından
hayati nitelikte olmuştur. Açık olmamız,
profilimizi bir üst seviyeye çıkardı.
Yenilikleri ve yeni çalışma şekillerini
benimsememiz, daha fazla hastayı
desteklememizi ve yeni normale uyum
sağlamamızı mümkün kıldı.
Uzaktan danışmanlık hizmetleri bazı
hastalar arasında popülerlik gösteriyor
ve eczanelerin yeni çalışma şekillerine
uyum sağladığını görmek memnuniyet
verici olsa da bu hizmetler herkese
uygun değildir. Eczanelere, ilgilenmeye
alışkın olduğumuz yaygın sorunların
yanı sıra ciddi rahatsızlıklarla başvuran
kişi sayısında da bir artış yaşandı.
COVID-19’un farklı topluluklar
üzerindeki etkisi, sağlık ve esenliğin
ne kadar önemli olduğunu gösterdi.
Bu gerçek anlamda yaşam ve ölüm
arasındaki farkı yansıtabilir. Şu
anda eczaneler, yerel topluluklarla
bütünleşik sağlık hizmetlerinin bireyler
ve geniş popülasyon üzerinde

nasıl gerçek bir fark yaratabileceğini
gösterme fırsatına sahip.
Önlemek tedavi etmekten daha
iyidir ve proaktif bir yaklaşım
benimsenmesi, uzun vadede
sağlık açısından daha iyi sonuçlar
doğurmaktadır. Toplum eczaneleri
yalnızca güvenilir bir tavsiye kaynağı
olmakla kalmaz, aynı zamanda
insanların hedeflerine ulaşmalarına
yardımcı olması için kullanabileceği
güvenli kaynaklar arasındadır. Sigarayı
bırakmalarına, kilo vermelerine
yardımcı olabilir, egzersiz kaynaklı
ağrıların giderilmesini sağlayabiliriz.
Grip aşılarının uygulanması,
kış mevsiminin yaklaşmasıyla
eczanelerin halk sağlığını
destekleyebileceği bir başka alandır.
Daha fazla Hükümetin bunu mümkün
kılmasıyla (bkz. sayfa 2-3), becerilerimiz
ve erişilebilirliğimizin de takdir
edildiğini görmekteyiz. Aynı zamanda,
eczanelerin COVID-19 döneminde
eşdeğer önem taşıyan test konusunda
da bir rol oynamasını bekliyoruz.
Hayata COVID-19 merceğinden
baktığımızda, göreceli olarak kısa bir
süre içinde ne kadar çok değişiklik
yaşandığını görebiliriz. Tek seçeneğimiz
ileriye doğru gitmek. En ihtiyaç
duydukları zamanda açık ve müsait
olmamızla pekişen müşterilerimizin
güveni, bizim kılavuz ışığımız olacaktır.

Ornella

Eczacıların küresel ölçekte
takdir edilmesi
EPF, kurulduğu günden bu
yana eczacılık mesleğini Avrupa
genelinde temel bir sağlık
hizmetleri sağlayıcısı olarak
öne çıkarmıştır.
Dikkatlerin eczanelerin
pandemi süresince oynadığı
güçlü role çekilmesine yardımcı
olacak şekilde Walgreens Boots
Alliance, 25 Eylül Cuma günü
Dünya Eczacılar Gününü kutladı.
WBA genelindeki her
bölüm, eczacıların
topluluklarının değişen
ihtiyaçlarını karşılamak üzere
yaptığı katkıyı ortaya çıkaran
bir dizi etkinlik düzenledi.
WBA Eş Operasyon Direktörü
Ornella Barra desteğini ve
görüşlerini şu sözlerle paylaştı:
“Eczacılar her zaman sağlık
sisteminin merkezinde yer
almıştır ve mevcut durumda
küresel bir pandeminin
ön cephesinde hizmet
vermektedirler. Bu zorlu
zamanlarda gösterdikleri
direnç, görev bilinci ve
mesleklerine duydukları saygı,
birçok kişinin hayatında büyük
etki yaratmıştır. Bu çaba, Dünya
Eczacılar Günü kapsamında
Walgreens Boots Alliance ailesi
genelinde takdir edilmektedir.
Tüm eczacılarımızı takdir
ettiğimi ve onlara hayranlık
duyduğumu belirtmek
isterim. İlerleyen süreçte,
topluluklarımızın sağlık ve
esenliğini sağlayacak desteğin
temelini oluşturmaya devam
etmeliyiz.”

Sponsor

www.europeanpharmacistsforum.comwww.walgreensbootsalliance.com

AVRUPA ÇEVRESINDE

Birleşik Krallık

Hollanda

Eczacıların görüntülü iletişim ile
hizmet sunmasına izin verildi

Bu sonbahar döneminde sunulacak
yeni fiyatlandırma sistemi

Eylül başından itibaren hizmetlerin
‘COVID açısından güvenli’ hale
getirilmesine yönelik değişikliklerin
ardından İngiltere’deki toplum
eczanelerinin önceden onay almaksızın
hastalarla telefon veya görüntülü
iletişim yoluyla ilaç değerlendirmeleri
yürütmesine izin verilecek.

2019 yılı sonunda kabul edilen yeni
izin verilen en yüksek tıbbi ürün toptan
fiyatları (Wgp), 1 Ekim 2020 itibarıyla
uygulamaya konulacak.

Bir hastaya yeni bir ilaç yazıldıktan sonra
yapılan takip görüşmeleri gibi bazı
hizmetler halihazırda telefon üzerinden
sunulmaktaydı ancak bu yeni değişiklik,
hastanın onay vermesi ve görüşmenin
başkaları tarafından duyulamayacak
şekilde gerçekleştirilmesi (hastanın
belirttiği durumlar haricinde)
şartıyla tüm hizmetlerin görüntülü
iletişim yoluyla sunulmasına izin
veriyor. İlaç veya cihazların yıllık
değerlendirmelerinin de görüntülü
arama yoluyla yapılmasına
izin verilecek.
Ayrıca, hizmetleri sunan eczacılar
eczane dışında bir yerden çalışabilecek
ve yazılı onay yerine sözlü onay geçerli
olabilecek. Bu da kendini koruyan
veya karantinada olan kişilerin klinik
hizmetleri sunmaya devam etmesine
olanak tanıyacak.
(Kaynak: PSNC, Eylül 2020)

Bu yeni sistemde, Norveç,
Hollanda’daki ilaçların fiyatlarının
belirlenmesinde kullanılan referans
ülkelerden biri olarak Almanya’nın
yerini alacak. Fiyatlandırma “kümesine”
dahil edilen diğer ülkeler arasında
Belçika, Fransa ve Birleşik Krallık yer
alıyor. Hollanda Sağlık Bakanlığı,
Almanya yerine Norveç’in referans
alınmasıyla ayakta hasta tedavisi için
kullanılan tıbbi ürünlerin fiyatlarını
düşürmeyi planlıyor.
Ayrıca fiyat indirimi üst limitinin %10
olacağı ve Hollanda’da yıllık cirosu 1
milyon Avro altında kalan ürünlerin
mevcut sistemde kalma talebinde
bulunabileceği duyuruldu.
(Kaynak: Global Legal Insights, Ağustos 2020)

İtalya
2019’da ilaç harcamalarında
yüzde 6 artış
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Çek Cumhuriyeti
Ücretlendirme sistemi reformu
Çek Toptancılar Birliği (AVEL) ile
Çek Eczacılar Odası (ČLNK) mevcut
durumda uygulamakta oldukları
genel ücretlendirme sistemlerinde
reform yapılmasına dair bir önerinin
müzakere aşamasında.
Toptancılar, sabit ücret ve değişken
marjların birleşimi ile konu dışı marjın
dahil edildiği bir planın uygulanmasını
talep ederken eczacılar değişken
marja ek olarak dağıtım ücreti almayı
tercih edeceklerini belirtiyor.

“2019 İtalya’da İlaç Kullanımı
Raporu” toplam ilaç harcamalarının
30,8 milyar Avro düzeyinde
olduğunu gösterdi. Bu önceki yılla
karşılaştırıldığında %5,8’lik bir artışı
temsil ediyor.
Her gün 1000 vatandaş başına
1.604,5 doz ilaç tüketilmiş ve bu
da 2018 ile karşılaştırıldığında %2
oranda artış oluştuğunu gösteriyor.
Kişi başı ilaç harcaması 384,43€
olmakla birlikte bu tutarın %72’si
ulusal sağlık sistemi tarafından
ödenirken kalan %28’i hastalar
tarafından doğrudan satın alınıyor.

AVEL ve ČLNK arasındaki
müzakerelerin COVID-19 pandemisi
nedeniyle yavaşladığı bu süreçte, Ekim
2020’de Sağlık Bakanı ile bir görüşme
yapılması bekleniyor.

Erkeklerden (%62) ziyade
çoğunlukla kadınlarda (%71),
10 vatandaştan yaklaşık 7’si geçtiğimiz
yıl en az bir reçeteli ilaç almış. Kişi
başı harcama ve tüketim de yaşla artış
göstermiş; 64 yaş üstü popülasyon
harcamaların %60’ından fazlasından
sorumluyken dozların yaklaşık
%70’ini tüketiyor.

(Kaynak: AVEL, 2020)

(Kaynak: il Farmacista, Ağustos 2020)
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Fransa

İspanya

Almanya

Yeni onkoloji destek
hizmetleri

İspanya AB’deki en geniş
eczane ağına sahip

Yeni grip aşısı pilot çalışması

Fransa’daki eczaneler artık
oral onkoloji tedavisi gören
hastalara destek sağlayabilecek.
Hizmet, iyatrojenik etkilerin
tespitini iyileştirmek üzere
hastalarla yapılan düzenli
kontrolleri koordine etmeyi ve
tedavi uyumunu daha yakından
izlemeyi hedefliyor.

İspanya Genel Eczacılar Kurulu
tarafından yayınlanan araştırma,
İspanya’nın Avrupa’daki en geniş
eczane ağına sahip olduğunu
gösteriyor. 2019’da ülkede 70
yeni eczane açıldı: Bunların
%35’i il merkezlerinde, %65’i ise
diğer belediyelerde yer alıyordu.

Eczacılar, ilk yıl üç görüşme,
sonraki yıl iki görüşme olmak
üzere iki yıl boyunca hastalarıyla
düzenli olarak bir araya
gelebilecek. Tedavi çevrimi,
süreçte değişiklik göstermesi
halinde değiştirilebilecek ve
tedavinin türünden bağımsız
olarak eczacılara ulusal sigorta
sisteminden yürütülen tüm
görüşmeler için ödeme yapılacak.
Oral kemoterapi ile kanser
tedavisi gören hasta sayısı
2000’li yılların başlarından
bu yana sürekli olarak artış
göstermektedir ve mevcut
durumda 150.000 hastaya
ulaşmış durumdadır. Uyum
eşiği %80’in altına düştüğünde
etkililik olumsuz etkilendiğinden
tedaviye uyum kritik önem
taşımaktadır.
(Kaynak: Les Echos Études, Ekim 2019)

Türkiye
Eczaneler için kadın liderliği
çalıştayları
Bu yaz, Türk Eczacıları Birliği
(TEB) bünyesindeki Kadın
Eczacılar Çalışma Grubu, Kadın
Liderler Akademisi eğitiminin ilk
iki toplantısını gerçekleştirdi.
Çalıştaylar eczacıların
katılabileceği etkileşimli
oturumlar sağlayan çevrimiçi
bir platformda düzenlendi.
Odaklanılan tartışma konu
başlıkları arasında toplumsal
cinsiyet eşitsizliği, ticari
bağlamda stereotiplerin
yönetilmesi, kadınların baskın
olduğu mesleki alanlardaki
görünmez engeller ve kapsayıcı
ve dönüşümcü liderlik ile ilgili
sorunlar yer almaktaydı.
(Kaynak: TEB, 2020)

Yaklaşık 75.000 kayıtlı eczacısı
bulunan İspanya’da eczacıların
53.000’i 22.000’in üzerinde
eczanede çalışıyor. Ayrıca,
eczane başına ortalama
2000’in üzerinde vatandaş
düşüyor; bu da Avrupa’daki en
yüksek oranlardan biri.
COVID-19 pandemisinin
ilk aylarında İspanya’daki
eczacılar 30 milyon vatandaşa
destek sunarak ulusal sağlık
sisteminin üzerindeki baskının
azaltılmasına yardımcı oldu.
(Kaynak: América Retail, Ağustos 2020)

Portekiz
Göğüs hastalıkları uzmanları
daha fazla eczacının aşı
yapmasını istiyor

Bu sonbahar, Alman Eczacılar
Birliği, DAV/ABDA, toplum
eczacılarının grip aşısı
yapmasını sağlayacak bir pilot
çalışmanın koordinasyonunu
gerçekleştiriyor. Kuzey
Ren-Vestfalya ve Hamburg
bölgesini kapsayan yasal sağlık
sigortası olan AOK sigorta
fonu ülkenin kuzey batısından
dört bölgeden temsilcilerle
yürüttüğü müzakereleri
sonuçlandırdı.
Aşı yapmalarına izin verilmesi
için eczacılar bir eğitimden
geçecek ve bu eğitime uygun
olarak özel bir müfredat
hazırlandı. Ayrıca toplum
eczanelerinin projeye katılması
için uygun olanaklara sahip
olması gerekecek. Alman
eczacılar, her grip enjeksiyonu
için 12,60 euro alacak ve aşının
ücreti ayrıca faturalandırılacak.
(Kaynak: le Quotidien du pharmacien,
Temmuz 2020)

Romanya

Ayrıca, Portekiz’deki mevcut
grip aşısı sayısının yetersiz
kalabileceği yönündeki
endişelerini paylaştı. Ulusal
sağlık hizmetleri (SNS) 2 milyon
doz hazırlamış durumda ancak
ülkede aşılanma gerekliliği
resmi olarak belirlenmiş olan
2,2 milyondan fazla 65 yaş üstü
kişi yaşıyor.

Eczanelerde grip aşısı pilot
çalışması
Romanya Eczacılar Kurulu,
eczacıların grip aşısı yapmasını
mümkün kılacak bir bakanlık
kararının taslağı ile ilgili olarak
Hükümet ile yapılan görüşmelere
öncülük etti. Mevcut Eczacılık
Kanunu, toplum eczanelerinde
aşı yapılmasına belirli koşullar
altında izin vermektedir ancak bu
koşulların bir bakanlık kararı ile
belirlenmesi gerekmektedir.
Kurul ve karar vericiler arasında
toplum eczanelerinde grip aşısı
programının uygulanmasına
yönelik bir pilot projenin
başlatılmasına yönelik tartışmalar
yürütüldü.
Eczacılar Birliği de eczacılar için
Ekim 2020’de başlatılacak bir
eğitim programını geliştirmek
üzere Bükreş’te bulunan Carol
Davila Tıp ve Eczacılık Üniversitesi
ile görüşmelerini sürdürüyor. Kurul
aynı zamanda genel olarak eczacılık
hizmetlerinin tanınmasının
savunuculuğunu üstleniyor.

(Kaynak: Revista saúda, Ağustos 2020)

(Kaynak: Romanya Eczacılar Kurulu, 2020)

Portekiz Akciğer Vakfı,
pandemi şartları kapsamında
Portekiz’deki ulusal
eczane ağını ulusal sağlık
hizmetlerinden (SNS)
faydalanan kişilere grip aşısı
yapılmasına daha etkin bir rol
oynamaya çağırdı.
Vakıf, toplum eczanelerinin
daha karmaşık ve zorlu görevleri
yerine getirebilecek durumda
olduğunu düşündüklerini ve
grip aşısı kampanyasının Ekim
ayı başlarında başlatılacağını
ifade etti.
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MERCEK ALTINDA

2020 yılındaki 59. EPF semineri ile ilgili önemli bilgiler
59. Avrupa Eczacılar Forumu, 23 Haziran 2020 tarihinde 20
yıllık geçmişinde ilk defa sanal olarak düzenlendi. Avrupa
genelindeki önde gelen eczacıların bir araya geldiği bu
toplantı, eczacılık sektörünü etkileyen temel sorunlar
hakkında düşünmek ve COVID-19’un meslek üzerindeki
etkisini tartışmak için bir fırsat sundu.
Walgreens Boots Alliance Eş Operasyon
Direktörü Ornella Barra, etkinliği
bağımsız eczacılara pandemi sırasında
sundukları katkılardan dolayı teşekkür
ederek başlattı. Bu benzeri görülmemiş
sağlık krizi, bir kez daha eczacıların en
erişilebilir ve güvenilir sağlık çalışanları
olduğunu gösterdi.
Philippe Gaertner (Fransa) COVID19’un devam eden etkisinden ve
toplum eczanelerinin kronik hastaların
reçetelerinin yenilenmesi, tıbbi
cihazların değiştirilmesi ve uzaktan
sağlık hizmetlerin sunulmasını
içeren yeni hizmetleri sunmak üzere
yetkilendirilmesinden bahsetti. Doktor
muayenehanelerini daha az hastanın
ziyaret etmesiyle, tamamen sağlık
sistemi tarafından karşılanan uzaktan
konsültasyonlar popüler bir tercih
haline geldi.
Jiří Hromada (Çek Cumhuriyeti) Çek
eczaneleri pandemi sürecinde açık
kalmalarına rağmen işlerde yıldan
yıla düşüş olduğunu vurguladı. Kamu
yetkililerinin eczaneleri yeterince
dikkate almadığını vurgulamasına
rağmen topluluk içindeki
dayanışmadan, eczacılık sektörünün
esnekliğinden ve yeni eczacılık süreç ve
hizmetlerinin sunulmasından övgüyle
bahsetti.
Walter Taeschner (Almanya),
eczanelerin iyileştirilmiş kargo
hizmetlerinden faydalanabilmesi ve
halkın büyük takdiriyle karşılanmasına
ek olarak ilaçlara erişimi kolaylaştırmak
üzere yeni yönetmeliklerin
sunulduğunu ifade etti. Son zamanlarda
yaşanan zorluklar arasında çevrimiçi
satışların artması, tedarik zincirindeki
sıkıntılar ve KKE (kişisel koruyucu
ekipman) eksikliklerini sıraladı.
Costantino Gigliotti (İtalya), sözlerine
İtalyan eczacıları e-reçete kullanımını
ve eve teslimatı artırarak meslektaşları
ve müşterilerini korudukları için tebrik

ederek başladı. Ekonomik sıkıntıların
yaklaşmakta olduğuna dair endişelerini
bildirmenin yanı sıra, eczacılığın temel
rolünün modernleştirilmiş bürokratik
prosedürler ve bazı ilaçların eczanelere
iade edilmesiyle güçlendirildiğini
vurguladı.
Ana Cristina Gaspar (Portekiz),
eczanelerin Mayıs ve Haziran aylarında
hacim ve değer açısından düşüş
kaydetmesine rağmen şu anda ana
KKE tedarikçisi konumuna geldiğinden
bahsetti. Ayrıca, çoğu eczanenin
evlere teslimat yapmaya başlamasıyla
müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürünlere
erişmesine olanak tanımak üzere
kredi sistemi sunuldu. Bazı ülkelerdeki
eczaneler mevcut durumda daha
önce yalnızca hastanelerde sunulan
bazı uzmanlık ürünlerini stoklarında
bulundurabiliyor.
Razvan Prisada (Romanya), pandemi
sırasında uyum sağlama kabiliyetinin
kilit nitelikte olduğunu söyledi. Çevrim
içi konsültasyonlar, e-reçeteler, tıklama
ve teslim alma süreçlerinin yeniden
düzenlenmesi, e-ticaretin gelişmesi
ve eve teslimatlar dahil olmak üzere
dijital hizmetlerde bir ivmelenme
gözlemlediğini belirtti.
Toni Torres (İspanya), satışlardaki
düşüşe rağmen toplum eczacılarının
sürece iyi uyum sağladığını ifade etti.
COVID-19’un yeni uzaktan konsültasyon
ve e-reçete hizmetleri ile evde bakım
hizmetleri, kronik hasta bakımı için
yeni protokoller ve hafif rahatsızlıklar
için tavsiyeler ile eczacılığın rolünü
güçlendirdiğini söyledi.
Frank Bruggeman (Hollanda)
halkın eczacılara bakış açısının
iyileştirilmesinden bahsederek çok
kanallı teslimatlara, uzaktan sağlık
çalışmalarına ve yaşça büyük hastaların
dijital hizmetleri kullanmasına yönelik
başarılı çalışmaları kutladı. Ayrıca aile
hekimini ziyaret etmekten çekinilmesi

ve Avrupa’nın ürün ve KKE tedariği için
Çin ve Hindistan’a bağlılığı nedeniyle
hastaların sağlık durumlarında
kötüleşme olduğunu belirtti.
Mehmet Şahin (Türkiye) kronik
hastaların ilaçlarının artık reçetesiz
olarak doğrudan eczanelerde
sunulduğundan ve pandemi
sürecinde yeni tedavi protokollerinin
geliştirildiğinden bahsetti. E-ticaret
ve dijitalleşmenin her geçen gün
gelişim göstermesiyle, eczacıların
uzaktan konsültasyon süreçlerine
daha fazla aşinalık kazanması
gerektiğini vurguladı.
Jay Patel (Birleşik Krallık), tüketicilerin
yerel satın alımlara, e-ticarete
ve çevrimiçi hizmetlere öncelik
verdiğinden ve e-reçeteler ile temassız
ödemelerde artış görülmesinden
bahsetti. Karantina döneminde,
altyapıda yapılan değişiklikler uzaktan
konsültasyonları mümkün kılarak
dijital hizmetleri iyileştirirken, teslimat
sürecinin yönetilmesinde bir dizi
gönüllüden faydalanıldığını ifade etti.
WBA Uluslararası Toptan Satış Başkan
Yardımcısı ve İdari Direktörü Juan
Guerra, pandemi döneminde Avrupa
genelinde bağımsız eczanelerin
oynadığı rolün önemini vurgulayarak bu
eşi benzeri görülmemiş koşullarda bu
zorluklara karşı gösterdikleri mücadele
konusunda eczacıları tebrik etti.
Ornella Barra, sağlık ve esenlik,
sürdürülebilirlik, yerel satın alım ve
dijital ticaret alanlarında ivme kazanan
dört tüketici eğiliminden bahsetti.
Ayrıca, Walgreens Boots Alliance’ı
COVID-19 ile mücadelede ön cephede
gösterdiği çalışmalar nedeniyle tebrik
etti. Walgreens ve Boots COVID-19
testlerini desteklemeye devam
ederken, toptancılar ve eczacılar
mevcut durumda sağlık sistemleri
tarafından stratejik bir kaynak
olarak görülüyor.

Bize ulaşın...

Neden Avrupa
Eczacılar Forumu’nu
Twitter’da takip
etmiyorsunuz?

Bizi Linkedin’de
ekleyebilirsiniz:
Arama yapın:

@EPF_pharmacists

The European Pharmacists Forum

*

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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