
HOLLANDA'DA FARMASÖTİK ENDÜSTRİNİN SAGLIGIN 
KORUNMASINDAKı VERİ 

(FARMA FACTS 1977'DEN ÇEVRİLMİŞTİH) 

Prof. Dr. Eınver İZGÜ Füsun ACARTÜRK 

A.Ü.Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Kürsüsü 

Farmasötik endüstrinin amacı ilaç l arın geliştirilmes i, üretimi kamuya 
etkin ve emin ilaç sunulmas ı dı r. Sosyal ve ekonomik aç ıdan farmasötik 
endüstri toplumda önemli bir yer tutar. 

Endüstrinin hastahktan korunma ve hasta l ıkların kontrol altına a l ın
masında, hastanede kalma süresinin kısaltı lmasında ve hastaların toplu
ma kısa sürede katı l masındaki payını sayı olarak söylemek çok zordur. 
Çalışmalar bu payın çok önemli olduğunu göstermiştir. 

Toplum önce sağlığının korunmasını ister, fakat ağır mali yükümlü
lükleri doğuran bu istekler çok kere yetersiz ve hatta an lams ız kal mıştır. 
Her gün biraz daha artan sağ l ık masraflarının a ltından kalkabilmek için 
günün gerçeklerine dayanarak tüm partileri.n düzenli bir şekilde karş ı lıklı 
fikir alışveriş i nde olma ları istenir. Bu yazı farmasötik endüstrinin, Hollon
da'da sağ lık hizmetlerindeki yeri hakkı nda genel bir bilgi verecektir 
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Nefarma Amsterdam'da Ara l ık 1975'de kuru l muş olan Hollanda Far
masötik Endüstri Birliğidir. Nefarma Hollanda'da Formasötik Endüstri'yi 
temsil eder ve üyelerinin refahını sağ lamağa· çal ışır . Hükümet yetk ili leri 
ile s ı k ve çoğunlukla günlük, Tabipler Birliği, Eczacı lar Birliği, Hasta-fonu 
gibi kuruluşlarla yakın ilişkiler kurarak anlay ış lı bir çalışma ortamı yaratır. 
Hollanda'da piyasada bulunan hazır ilaçların tüm sat ışının yaklaşık % 90'ı 
ithalatçı ve imalatçılardan ol uşan 87 Nefarma üyesi tarafından gerçek
leştirilir. 

Nefarma yönetim kuru lu 8 üyeden ol uşur. Çeşitli konularda politik 
danışman gruplar yönetim kuruluna yardım eder. Bu konu lar : 

Uluslararası ,konular, imalatçı lar ve ithalatçılarla ilgili konular, kendi 
kendine ilaç kullanılışı , dış ilişkiler, yasal ve ekonomik işler, endüstriyel 
haklar, bütçe ve parasal konular, tıbbi - farmasötik kon.ular, pazarlama ve 
pazarlama araştırmalarıdır. 

Özel konularda raporlar hazırlıyabilmek için bu gruplardan ait grup
lar oluşur. 

Büroda 10 kişi çalış ı r. İdare müdürünün yanısıra uluslararası konular 
kısmında yetkili bir kişi , bir danışman ve bir sağlık ek~nomisti çalışır. 
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Nefarma kardeş kuruluşlarının çalıştığı tarzda hareket eder. Şöy le ki : 

Evvelce belirtilen ilişki lerden ayrı olarak gazete. radyo, televizyon ve tü

ketim dernekleri ile il işki kurmuştur. 

Nefarma düzenli olarak endüstri ile ilgili broşürler yayınlar. Bu yıl, 

şimdiye kadar yayın lanan broşürlerde serbest kullanılan isimler (Generik) 

ve günlük farmasötik meseleler vardı . Bundan başka endüstri a lanındaki 

haberleri içeren ve farma-letter ad ı verilen ayl ı k bir yayın ı daha vardır. 

Böylece Nefarma Farmasötik Teknolojinin danışman bürosu görevini de 

görür. 

HOLLANDA'DA FARMASÖTİK ENDÜSTRİ 

Hollanda'da farmasötik preparatları haz ırlayan 52 imalatçı firma var

dır (1975). Bunlardan 24 tanesinde 50'den fazla işçi çal ış ı r. Bunlar ara

s ı nda 4 tanesi çok büyük imalôt yapar. U l uslararası çal ışan Hollandalı 

üreticilerin yanısıra Hollanda'da daha büyük Amerikan şirketlerinin geniş 

bir üretım üniteleri vardır. 

HOLLANDA'DA ENDÜSTRİ İLE İLGİLİ BAZI VERİLER 

Tablo 1 : İlaç Satışları (Milyon florine) 

1967 1969 1971 1973 1975 1976 

Bu günkü geçerli fiyatlar: 

Yerli 229 302 307 370 485 510 

Yabancı 353 502 658 790 985 1165 

TOPLAM 582 804 965 1160 1410 · 1675 

Sabit fiyat!ar 

(1970'deki fiyat seviyesi) 

TOPLAM 610' 870 1000 1130 1270 1470 

Tablo 2: Dış ticaret yönünden UcııçJar (Milyon florine) 

1967 1969 1971 1973 1975 1976 

İthalôt 198 332 425 561 622 741 

İhracat 298 428 551 742 839 1050 

Net İhracat 100 96 126 181 217 309 
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HOLLANDA'DA CEŞITLİ HASTALIKLARA BAGLI OLARAK ÖLÜM ORANI 

1901 1976 

Tüberküloz 10.199 133 

Pneumonia 4.949 2.119 

Kızamık 2.741 1 

Bronşit 2.477 18 (1975) 

Menenjit 2.068 97 

Boğmaca 1.211 o 
Tifo 490 o 
Loğusalık humması 140 o 
Kızıl 106 o 
Sıtma 46 o 

Çoğu üniversite ve diğer araştırma kurumlarıyle müşterek olmak 
üzere yeni ilaçların % 90'ı endüstri tarafından geliştirilmiştir. Ortalama 
olarak, uluslararası çerçeve içinde araştırmaya dayalı endüstrinin, araş
tırmalar için satışın % 10-14'ünü sartemğ,i görülür. Yeni ~laçların geJişti
rilmesi gittikçe daha pahalı olmakta ve zaman almaktadır. Sentez yön
temlerinin birleştirilmesi, etki ve güvenlik kontrollerinin, klinik tecrübele
rin yapılışı ve ruhsat işlemleri için 7-10 yıl gerekmektedir. 

Son yıllarda önemli yeni buluşların sayısı azalmaktadır. Buna rağmen 
bazı iddiasız buluşlar, bazen uzun bir süreç sonunda parlak yararlar do
ğurmaktadır. Örneğin : 1945 ile yakın zaman arasında Penicilinler toksik 
olmıyan, ağızdan kullanılabilir türevler haline getirilmiştir. 

Genellikle, söylendiği gibi araştırmaların merkezil·eştirilmesi verımı 
arttırır. Buna rağmen rekabet gerekli bir uyarıcı olmaktadır. Başarıya gi
den yollar, evvelden bilinmediğinden birçok yaklaşımları denemek kaçı
nılmazd ı r. Bu da, Birleşik Krallık Monopol Komisyonunun Beecham ve 
Glaxo firmalarının birleşme tekliflerini reddetmesinin sebebini açıklar. 

RUHSAT İŞLEMLERİ 

Yeni ilaçların ruhsat koşu l ları çok uzun incelenmeye tabi tutularak 
daha çok zaman almaktadır. Bu konuda. aşağıda Amerika'ya ait örnekler 
verilmiştir. 
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VIL RUHSAT İSTENENLER GEREKLİ BELGELER 

1938 Yağlı adrenalin 27 Sayfa 

1948 Benylin expectorant 1 Cilt, 73 Sayfa 

1958 Povan çözeltisi 2 Cilt, 439 Sayfa 

1962 Norlestrin 31 Cilt, 12370 Sayfa 

1968 Ketal ar 167 Ci lt, toplam 72300 sayfa 

Artan fiyatlar, araştırma programlarının başarı oranının az o lması , 

ruhsat işlemleri sırasındaki gü9lükler piyasaya ar_z edilen tek aktif yeni 

madde sayısın ı azaltmaktadır. (Şekil: 1) 

Amerika , lngiltere, Fransa ve Federal Almanya'da 1960 - 1973 yılla

rında ruhsat verilen tek aktif yeni madde mi ktarla rı : 
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Şekil: 1 - Veni etken madde mıiktar~arı . 

İLAÇ FİYATLAR! 

Hollanda'da satış fiyatının yarıya yak ın bir kısmı imalôt ve ithalat 

masraflarıdır. Araştırmaya dayalı endüstride bu gelir Şekil : 2'deki gibi 

dağılmaktadır. 
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Şekil : 2 - Endüstride gelir dağılımı. 

(Bu veriler Ekonomi Bakanlığının verilerinden alınmıştır) (Mayıs 1975) 

HOLLANDA'DA SAGLIK HİZMETLERi HARCAMALAR! 

1970 7.225 Milyon Florine 

1975 17.991 )) •)) 

1980 37.900 )) )) (Tahminen) 

(1975 yılında Hollanda nüfusu 13.5 milyondur) 

Sağlığın korunması için artan istekler son yıllarda özellikle ücret pat
lamalarına bağlı olarak harcamalarda tehlikeli bir artış göstermiştir. İlaç
lar bu harcamaların sadece küçük qir kısmını (% 3.4 maliyet dışında/it
halatçılar) oluşturduğundan dolayı ilaç fiyatlarının ayarlanması sağlık hiz
metleri masraflarının düşürülmesinde büyük bir yarar sağlamamaktadır. 

(Nüfusun % 75'i sağlık sigortasına tabidir) 

iİLAC İCİN NÜFUS BAŞINA YAPILAN HARCAMALAR 

Belçika 114 

Federal Almanya 128 

Fransa :125 

Hollanda .110 

Birleşik Krallık 66 

Rakamlar 1975 senesinde florine olarak müstahzarlara aittir. 
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İLACLARIN AİLE BÜTCESİNDEKİı YERİ 

Gecen 13 yıl içinde vasat bir ailenin ilaç için yaptığı harcama muntazam 

bir düşüş göstermiştir. (Şeki l : 3) 
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Şekil : 3 - Gelir dağılımına göre ilaç ha,rcamaları. 

TOPLAM MİLLİı ÜRETİM j;ÇİNDE HALK SAGLIGINA DÜŞEN 

YÜZDE SARFİYAT 

1970 1974 1980 (Tahmini) 

Federal Almanya 5.7 6.6 8.0 

Fransa 5.8 6.6 8.5 

Hollanda 5.9 8.7 ('75) 9.0 

Birleşik Krallık 5.0 7.1 7.5 

Amerika 7.0 8.6 9.0 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

Hijyen ve beslenmedeki gelişmeye ilave olarak sağlık hizmetlerin.n 

gidişindeki değ işmede ilaçlar büyük etken olmuştur. 

Hollanda'da farmasötik endüstrinin masrafları yeni gelişmeleri de 

kapsıyarak 1973'de· 105 milyon florin iken 1976'da 150 milyon florin ol

muştur. 
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İlaç fiyatları, rekabet. pazarlama ölçüleri, sigorta sistemi, ruhsat ve 
hükümetin fiat pofüikası gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Evrupa Ekonomik 
Topluluğuna rağmen. Ortak Pazar ülkelerinde halô çok farkl ı vergi lendir
me, ücret ve satış sınırlaması uygulamaları vardır. Endüstri tüm Ortak 
Pazar ülkelerinde aynı fiyatla ilaç temin etse bile satış fiyatları yine de 
farkl ı olacaktı r. Diğer önemli bir nokta da para kurl arı arasındaki farktır. 
Örneğin 1977'de bir sterlin 10 florin iken, 1976'da 5.70 florin olmuştur. 
(Şekil: 4) 
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Şekil : 4 - P-ara kurları (1977). 

GENERİK İLAÇLAR 

imalatçı belirtilmeksizin dünya sağlık teşki latınca onaylanmış kimya
sal isimle tanımlanan ilaçlar generik ilaçlard ır. Genellikle patent süredi 
sona eren orijinal isimli ilaçlarla bunların benzerleride generik olarak ser
bestçe kullanılırlar. Doğal olarak bir generik orijinalinden daha ucuza sa
tılır. Çünkü evvela : Ori jinal olarak ticarete çıktığı zaman başarı gösteren 
ilaçların generiği hazırlanır. ikinci olarak. i,lacın geliştirilmesi. piyosaya 
sunuluşu ve ilaç hakkındaki bilimsel bilgiler için yapılan harcamalar asıl 
keşfeden tarafından ödenmiştir. 
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Calışmalar göstermiştirki reçetelere generik olarak ilaç yazılması 

toplam ilaç masraflarını çok az miktarda düşürmektedir. Buna rağmen 

mevcut ilaç satışından desteklenen yeni ilaç araştırma ve geliştirilmesin

de belirli olumsuz bir etkisi de olmaktadır. 

Buna ilave olarak az gelişmiş ülkelerin daha az görülen hastalıkları

na karşı yeni ilaçların geliştirilmesi mümkün olmamaktadır. Cünkü fabri

kalar çok satılan ilaçların geliştirilmesini yeğ tutmaktadır. 

Bundan dolayı genel olarak generiklerin halk sağlığının gelişmesindeki 

rolü azalmakta ve elde edilen kazanç kısa süreli olmaktadır. 

Sonuç olarak bir generik ve orijinal ürün tedavide ve yan etkilerinde 

farklılık gösterebilir. Eşit ve aynı mi.ktarda etken madde içeren iki ilaç 

şekli formülasyon ve imalôt yöntemine bağlı oloraık fıarfklı bıyoyararlı,lık da 

gösterebilir. 
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