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ÖNSÖZ

Bildiğiniz gibi tüm hastalar eşit haklara sahiptir. Nadir Hastalıklardan etkilenen
hastalar da tedavi imkânlarından yararlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı olarak Yetim İlaç
çalışmalarına 2009 yılında başladık. İlk taslak kılavuzumuz iç değerlendirmeler sonrasında Mart 2011 de tamamlanmış olup sektör görüşüne açılmış ve alınan görüşlerde
dikkate alınarak son taslak Nisan 2011 de oluşturulmuştur. Şuan da öncelikli konularımızdan birisi olarak üzerinde çalışmaya devam etmekteyiz. 13-14 Eylül 2014 tarihinde, ‘Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumu ve Yetim İlaç Yönetmelik Çalıştayı’
İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneğince yapılmış olup bu etkinlikle, Sağlık
Bakanlığı olarak hazırlanan kılavuz taslağımızı sahaya görüşlerini almak adına tekrar
sunma fırsatını bulduk. Çok önemli konuşma ve fikirlerin ortaya çıktığı bu toplantının
bir kitap haline getirilmesi özellikle bizlere de yetim ilaç ve nadir hastalıklar konusunda
da yapacağımız çalışmalara ışık tutacağına inanıyorum. Bu vesile ile emeği geçen
herkese ve dernek yönetimine çabaları için teşekkür ederim
Saygılarımla
Güven Artıran
TİTCK Başkan Yardımcısı

5

6

ÖNSÖZ
ÖNSÖZ

13-14 Eylül 2014 tarihinde Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumu ve
Yönetmelik Çalıştayı başarıyla gerçekleştirildi. Beklenenden fazla katılım ve ilginin
olduğu toplantı tüm katılımcıların takdirini kazandı. Yurt dışından ve ülkemizden
katılan çok değerli bilim adamları, Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç konusunun hemen
her yönünü ele aldılar ve bir gün sonra yapılan çalıştay için çok önemli bir zemin
oluşmasını sağlamış oldular. Çalıştay, konunun tüm taraflarının katılımıyla son
derece interaktif ve üst düzey tartışmalarla gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı ve
SGK’nın ilgili bürokratları, İlaç Sanayimizin temsilcileri, Hasta Dernekleri temsilcileri ve
çeşitli üniversitelerimizden hocalarımıza ilaveten yabancı konuklarımızın da aktif
katılımıyla yönetmelik taslağı tek tek tartışıldı ve toplantı sonunda elde edilen metin
Sağlık Bakanlığı’na takdim edilmiş oldu. Şimdiye kadar belki de ilk defa bu derece
geniş katılımlı ve şeffaf bir şekilde bir yönetmelik taslağını tartışmaya açılmasına açık
yüreklilikle izin ve destek veren TİTCK Başkanı Sayın Dr. Saim Kerman’ın nezdinde
tüm katılımcı tarafların duygularına da tercüman olmak adına Sağlık Bakanlığımıza
şükranlarımı sunuyorum. Tüm toplantı boyunca simultane çeviri ve konuşma kayıtları
yapıldı. Bu çok önemli konuşmaların ve görüşmelerin ortaya çıktığı toplantıdaki
sözlerin uçup gitmemesi ve ihtiyaç oldukça başvurulabilmesi imkanını sağlamak için
tüm konuşma ve tartışmalar olduğu gibi deşifre edilerek elinizde gördüğünüz bu kitap
oluşturuldu. Bu konuyla ilgili bundan sonra çalışan herkes için yararlı olabileceğini
düşündüğümüz bu kitabın oluşmasında toplantıya katılarak konuşmacı ve tartışmacı
olan tüm katılımcılara tekrar en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla.
Prof.Dr. İsmail Balık
İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı
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İLAÇ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME VE AKILCI İLAÇ DERNEĞİ

“NADİR HASTALIKLAR VE YETİM İLAÇ SEMPOZYUMU VE YETİM İLAÇ
YÖNETMELİK ÇALIŞTAYI”
13-14 EYLÜL 2014-Antalya
AÇILIŞ KONUŞMALARI

----&----

Prof. Dr. AHMET AKICI (İBGAİD başkan yard.)- Değerli katılımcılar, değerli
konuklar, değerli konuşmacılar; hepinize hoş geldiniz diyorum.
Bugün özel bir konuyu, “Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar” konusunu enine
boyuna tartışma, yarın da bu konuda mevzuata katkıda bulunmak üzere bir
çalıştayımız olacak. “İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği” olarak bu
toplantıya ev sahipliği yapıyoruz.
Derneğimiz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.
Programımızın öğleden önceki bölümünde açılış konuşmalarını takiben iki
adet panelimiz olacak. Programa geçmeden önce hepinizi saygı duruşu ve İstiklal
Marşına davet ediyorum.
Buyurun.
(Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu)
Teşekkür ederim.

11

Nadir hastılar ve yetim ilaç konusunu enine boyuna tartışacağımız bu iki
günlük toplantımızın açılış konuşmalarına geçmeden önce, iki küçük duyurum
olacak:
Birincisi; aramızda uluslararası konuşmacılarımız, katılımcılarımız var. Bu
nedenle bazı katılımcılarımızın kulaklık ihtiyacı olabilir. Oturumlarımız boyunca
simultane çeviri yapılacaktır.
İkinci duyurum da, iki günlük toplantının sonucu olarak daha sonra burada
tartışılanların burada kalmaması; hem bizlerin kendi içimizde tartışmaları diğer
muhataplara, yakınlarımıza iletmemiz; ama daha da resmi bir boyutta sonuca
taşıyabilmek için bu konuşmaların çözümlerini yapıp, o çözümleri de bir kitap halinde
Dernek olarak bastırmayı planlıyoruz.
Bu nedenle de konuşmaların çözümlerinin rahat yapılabilmesi adına ve
iletişimimizi daha rahat kurabilmemiz adına lütfen hem konuşmacılar, hem söz almak
isteyenler, mutlaka mikrofona konuşurlarsa çok memnun oluruz.
Evet, bu genel duyurulardan sonra Açılış Konuşmalarını yapmak üzere, Prof.
Dr. İsmail Balık Hocamızı, İlaç Bilincini Geliştirme Derneği ve Akılcı İlaç Derneğinin
Başkanı Hocamızı kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Sayın Hocam.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK (İlaç Bilincini Geliştirme Derneği ve Akılcı İlaç
Derneği Başkanı)- Değerli bürokratlarımız, sayın hocalarımız, Uluslararası ve ulusal
derneklerin temsilcileri, Eczacılar Birliği ve İlaç Sanayimizin değerli temsilcileri, sevgili
katılımcılar; Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumu ile, Yetim İlaç Çalıştayımıza
hoş geldiniz.
Derneğimizin Başkan Yardımcısı Ahmet Akıcı Hocamız, açılış ve toplantı ile
ilgili bazı bilgileri verdi.
Nadir hastalıklar tanı zorluklarından, tedavilerine kadar sağlık alanında en
sorunlu, en sıkıntılı, en dramatik konuların başında gelir. Bu sorunla sağlıkla ilgili tüm
paydaşlar sık sık yüz yüze gelirler. Çoğu zaman dramatize edilen ve medyaya
yansıyan hatta bu nedenle politize edilebilen konulardan birisi olarak görürüz.
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Ülkemizde nadir hastalık ve yetim ilaç sorunu çözmek için bugüne kadar
birçok adım atılmıştır. Ama tüm iyi niyetli çabalara rağmen, tedavileri başta olmak
üzere, sorun hâlâ birçok yönüyle devam etmektedir. Örneğin; yetim ilaç
kategorisindeki ilaçların ancak üçte biri ruhsatlıdır. Üçte bir kadarı TEB aracılığıyla
temin edilebilmektedir. Üçte birinden daha çoğuna ulaşımda ciddi zorluklar
yaşanmaktadır. Dört beş yıldır başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere, üzerine düşen
birçok kurum yaşanan sorunları çözmeye dönük çaba sarf etmektedir. Ama sorunu
minimize etmede en önde gelen araçlardan birisi olacak olan yönetmelik hâlâ
çıkarılamamıştır.

Bunun

da

tabii

ki,

yetim

ilaç

sorununun

zorluğundan

kaynaklandığını biliyoruz. Bu, tabii önemli bir sorun olarak ortada durmaktadır.
Bu toplantıyı yapmaktaki amacımız, Sağlık Bakanlığımızın üzerinde çalıştığı
yönetmelik taslağını hep birlikte gözden geçirip, tartışmak ve bir konsensüs halinde
sonlandırarak, otoritenin takdirine sunarak, bir an önce yönetmeliğin çıkarılmasına
katkı sağlamaktır. Burada Sağlık Bakanlığının bu olgun, şeffaf yaklaşımına Sayın
Başkan Saim Kerman’ın nezdinde teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Bizlere,
hazırladıkları taslağı teslim ederek, açıkça herkesin huzurunda tartışmaya açmamızı
sağladılar. Böylece her kesimin görüşü alınmış olacak.
Derneğimizin daha önceki toplantılarına katılanlar bilirler; her zaman yapmaya
çalıştığımız gibi, bu toplantıda da konuyla alakalı tüm paydaşların olmasına özellikle
dikkat etmeye çalıştık ki, herkesin bu önemli konuda katkısı ve görüşü alınmış olsun.
Toplantımızı iki güne yaydık. İlk gün yani bugün yapacağımız sempozyumla önce,
“Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaç” konusunun dünyadaki ve bizdeki çerçevesini
çizmekte yarar gördük. Böylece konuklarımızın yapacağı konuşmalarla yarın
yapacağımız çalıştaya hazırlık yapmış, ışık tutmuş olacağız. Uluslararası mevzuat
ve düzenlemeleri enine boyuna bugün değerli konuşmacılar bizlere takdim edecekler.
Sempozyumumuzda konuyla ilgili yurtdışından çok değerli uzmanlarımız,
Ülkemizden de farklı kurumlardan çok değerli konuşmacılarımız var. Bugün gün
boyunca onları dinleme şansına sahip olacağız.
Ayrıca, panellerimizde de, yapacağımız tartışmalarla yarınki Yönetmelik
Taslağının hazırlanmasına ışık tutacağımızı ümit ediyoruz. Yarın, yani bir pazar
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sabahı erkenden uyandırıp, sizleri buraya toplayacağız. O yüzden şimdiden size
vereceğiniz bu özverili katkınız için içten teşekkür ediyorum.
Çalıştay yöntemimizden kısaca bahsedersek; Sağlık Bakanlığımızın bize
verdiği son taslak baz alınarak, burada bulunanların tümünün görüşüne sunulacak ve
üzerinde konsensüse varılan noktalar belirlenerek, taslak nihai haline getirilecektir.
Sanırım en çok üzerinde duracağımız noktalar, nadir hastalıkların oranı, yetim
ilaçlara verilmesi gereken imtiyazlar gibi konular olacaktır ve tabii daha birçok konu..
Buradan çıkacak mesajların yetim ilaçla ilgili ulusal politikalarımıza da ışık
tutacağını umut ediyorum. Bu toplantıdaki tüm konuşmaların tutanakları ve slaytları
bir kitapçık haline getirilecek ve buraya gelemeyenlerin de yararlanımına
sunulacaktır.
Bu duygularla bu toplantımızın yapılmasına teşvik ve destek olan başta
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Saim Kerman ile, SGK Genel Sağlık
Sigortası Genel Müdürü Dr. İsmet Köksal’a ve çalışma arkadaşlarına, tüm
konuşmacılarımıza ve toplantımıza destek veren sanayi temsilcilerimize Derneğimiz
adına içten teşekkürlerimi sunarım. Toplantının ülkemize, insanımıza hayırlı olmasını
dilerim.
Hepinize saygılar sunarım.
OTURUM BAŞKANI- Dernek Başkanımız İsmail Hocamıza bu konuşmaları
için çok teşekkür ederiz.
İkinci konuşmacımız Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri Sayın
Osman Kara. Açılış konuşmaları için kendilerini kürsüye davet ediyorum.
OSMAN KARA (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri)- Çok
değerli hocalarım, sağlık sektörümüzün ve ilaç sanayimizin çok güzide temsilcileri,
kamu kurumlarında temsilen burada bulunan çok kıymetli bürokrat arkadaşlarım ve
siz değerli konuklar; şahsım ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği adına hepinizi en
derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Evet, şimdi bu girişten sonra, adı gibi hem nadir hastalıklar, hem de yetim
ilaçlar konusu sağlık sektöründe çok ender konuşma yapıldığı ve çok ender
toplantıların olduğu bir sektör sektörü ve ilaç sektörünün dalı. Bu nedenle, Sayın
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İsmail Hocama teşekkür ediyorum. Böyle bir toplantıyı düzenlediği için. Umuyorum ki,
bu toplantı sonucunda nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar konusunun içerisinde
bulunduğu sıkıntıların çözümü noktasında tüm ilgili paydaşlarla birlikte, ortak bir
platformda, ortak bir akıl yoluyla sorunlara çözüm bulma ve somut neticeler olma
noktasında önemli adımlar atarız.
Şimdi, ben Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği adına ve Yürütme Kurulu
Başkanı adına, yetim ilaçlar ve nadir hastalıklarla alakalı birkaç konuyu sizlerle
paylaşmak

istiyorum.

Konuşmama

bugün

dünya

ilaç

sektörünün

durumu,

Türkiye'deki durumu ve Türkiye içerisinde de nadir hastalıklar ve yetim ilaçların
konumuyla başlamak istiyorum.
Hepinizin bildiği gibi, bugün ilaç sektörü, global ilaç sektörü bütçe anlamında,
pazar anlamında neredeyse 1 trilyon dolara ulaşmış bir sektör. Aynı sektör diğer
sektör grupları içerisinde hiç olmayacak oranda araştırma ve geliştirmeye toplam
bütçe içerisinde yaklaşık olarak ortalama her yıl yüzde 17 ve 18 gibi yüksek bir
meblağı ayırıyor. Sadece ve sadece 2013 yılında bu sektörün Ar-Ge’ye ayırmış
olduğu pay 179 milyar dolar civarında.
Bu global ölçekteki bir pazar. Peki bu pazarın Türkiye'deki görümü ne
durumda? Yaklaşık olarak Türkiye bugün 2013 verilerine göre ortalama olarak 9
milyar dolar civarında olan bir sektör. Global ölçekte baktığınız zaman, bu sektör
yaklaşık olarak dünya ölçeğinde yüzde 1’e tekabül ediyor. Aynı Türkiye bu miktarla,
bu pazar oranıyla Avrupa'nın yaklaşık olarak 6. büyük pazarına, dünyanın ise 17.
büyük pazarına sahip büyük bir ülke konumunda.
Peki, dünyanın 17. büyük pazarı olan, Avrupa'nın da 7. büyük pazarına sahip
olan bir Türkiye araştırma ve geliştirmeye bu pazardan ne kadar pay alıyor? Yine
TÜİK’in 2012 verilerine bakarsak, yaklaşık olarak 107 milyon dolar civarında bir pay.
Bu da toplam ölçekte baktığınız zaman, bu sektörün araştırma ve geliştirmeye
ayırdığı payın yaklaşık olarak 10’de 6’sına tekabül ediyor. Bana göre bu resim
Türkiye'ye yakışan bir resim değil. Artık bu sektör Türkiye için, özellikle araştırma ve
geliştirmede ve bilhassa da klinik çalışmalarda bu ülkeye ve bu ülkenin insanına ve
bu sektörün neler vermesi gerektiğini de net ortaya koyma zamanı gelmiş diye
düşünüyorum.
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Bu girişten sonra, bugün benim temsil ettiğim Araştırma İlaç Firmaları, yani
global şirketleri son on yılda bu sektöre ve bu insanlığa yapmış olduğu katkılar
özellikle yaşam birimlerinde çok fazla. Özellikle son on yılda yaşam birimlerindeki
gerek bilimsel çalışmalar, gerekse tıbbi teknolojiler gelinen noktalarda artık insanların
yaşam beklentileri oldukça artmış, daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha aktif yaşam
sürmeleri mevcut kılınmış.
Bunda da özellikle son on yılda ilaç sektöründe, özellikle inovatif ilaçlarda
gelinen noktanın büyük bir katkısı var. 1950’li yıllara baktığınız zaman, 100 bin
nüfusta aşağı yukarı 500 sayıları ifade eden kalp rahatsızlıkları aradan geçen 50
yıllık süreç içerisinde ilaç sektörü ve yaşam bilimindeki gelişmeler neticesinde 1/5
oranlarına, yani 200’lü seviyelere kadar düşmüş.
Özellikle yeni ilaç sektöründe inovasyon olarak çok önemli ve çok değer
verdiğimiz bir kavram. Bu sektöründe, yani ilaç sektöründe inovasyon gerekli olarak
sürekliliği arz eden bir süreç olarak kabul edilmekte ve bir sorunun parçası olarak
değil; bir çözümün parçası olarak görülmekte. Aynı zamanda inovasyon daha
kapsamlı değerlendirmesi ihtiyaç duyan bir kavram olarak da görmekteyiz.
Peki, araştırmacı ilaç firmaları olarak yetim ilaç bize ne ifade etmekte? Bizim
için yetim ilaç bir yenilikçiliği, ikincisi karşılanmamış ihtiyaçlara yanıtı, üçüncü ise
sektörde farklılaşmayı ve saygınlığı ifade etmekte. Bu bakış açısıyla Araştırmacı İlaç
Firmaları Derneği 2008 yılında kendi bünyesinde büyük bir katılımla ki, AIFD’den 39
tane üyesi var bugün. O 39 üyenin 25’inin katılımıyla AIFD bünyesinde Yetim İlaçlar
Çalıştırma ve Değerlendirme Grubu kuruldu. Bu kurul 2008 yılından beri çalışmalara
çok düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde devam ederek, bugünkü ekranda
gördüğümüz amaca hizmet etmek için çalışmalarına ve faaliyetlerine devam etmekte.
Bu amaç nedir? Bu amaç şu: Tüm paydaşları ortak bir platformda bir araya
getirerek, ortak akıl çalışmasını mümkün kılacak ve tüm sektörün değer zinciri
içerisindeki bütün paydaşlarının “kazan kazan” ortamını sağlayacak bir amaca hizmet
etmek. Peki, yetim ilaç tanımına bakacak olursak, nedir yetim ilaç tanımı? Bugün
yaşamı tehdit eden ya da engellilik yaratan nadir hastalıkların teşhisi, önlenmesi veya
tedavisinde kullanılan beşeri tıbbı ürünlerin tamamına yetim ilaç diyoruz.
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Bugün yararları çok kesin olsa da, kullanım alanlarının çok olmasından dolayı,
ekonomik yeterliliğinin az olması münasebetiyle, bugün aynı zamanda ihmal edilmiş
gruplar sınıfına da giriyor. Günümüzde sadece Avrupa Birliği ülkelerinde 5/10 000
oranında görünen bir hastalık grubundan bahsediyoruz. Yetim hastalıkla hastaların
doğru tanıyı alabilmek için genellikle yıllarca süren ve birçok doktora gittiği bir süreçle
başlayan, aynı zamanda sınırlı hasta sayısından dolayı tedavi geliştirme süreçlerinin
çok kısıtlı olduğu ve bu sebepten dolayı da toplumdaki bireyin aldığından
kaynaklanan hasta yakınının kendini yalnız hissetmesine sebep olan bir hastalık
grubu.
Bugün yaklaşık olarak 5 bin ile 8 bin arasında nadir hastalıklar diye bilinen
hastalıklar var. Genel olarak bu orana baktığımız zaman, toplam nüfus içerisindeki
nadir hastalıklarının payı toplam nüfusun yaklaşık olarak yüzde 6’sı ile 8’i arasında
tekabül ediyor. Peki, bu nadir hastalıklara bakış açımız nasıl olmalı? Biz AIFD olarak
bu bakış açısının üç temel unsur üzerine odaklanmasını düşünüyoruz. Birincisi; hasta
yakınları açısından, diğeri kamu kurum ve kuruluşları açısından; üçüncüsü ise
endüstri, yani sektörün bakış açısından.
Peki, hasta yakınları açısından nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar ne ifade ediyor
diye baktığımızda; özellikle doktora gittiğinde, “doktor hastamın nesi var?”la
başlayan, “ne demek tedavisi yok?”la devam eden, aynı zamanda çok yüksek
zaman, para ve moral maliyeti olan bir bakış açısı var. Bu bakış açısı kamuya
geçtiğinizde, yüksek tanı ve tedavi maliyetleriyle sorgulanmaya başlanan, ne kadar
teşvik verilmesiyle devam eden ve bunun bütçeye etkisi ne olacakla biten bir bakış
açısı var.
Sektörü döndüğümüzde, bu bakış açısı ise. Yüksek ürün geliştirme
maliyetlerinden dolayı para arzında sınırlı kaynaklardan dolayı ve potansiyel faydanın
kısıtlılığından dolayı kendi sektörü içerisinde dahi ihmal edilen bir ilaç grubu haline
gelmiş. Genel olarak baktığımız zaman, dünyadaki iyi uygulama örneklerine. En
gelişmiş ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletleri’dir. Bu konuya Amerika
Birleşik Devletleri yaklaşık 30 yıl önce başlamış; yani 1980’lerin başında. Ama o
Amerika Birleşik Devletleri 81’de ele aldığı konuyu gündemine aldıktan sonra, iki yıl
gibi kısa bir süre içerisinde tüm altyapılarını, tüm organizasyonlarını, tüm kanun ve
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yönetmeliklerini çıkartarak, 1983 yılından bu yana gelen bir düzgün sürdürülebilir bir
nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar prosedürüne sahip.
Avrupa Birliğinde durum nasıl? Avrupa Birliğinde durum da çok farklı değil. Her
ne kadar Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri’nden 15 yıl sonra başlasa da,
2000’li yılların başında ilk regülasyonlarını ortaya koşmuş ve en son 2007 yılında da
son çıkardığı kanunla bugün sürdürülebilir ve istikrarlı nadir hastalıklar ve nadir
hastalıklar kanun ve yönetmeliklerine sahip.
Son 13 yılda sadece ve sadece nadir hastalıklar yetim ilaçlarla 2.6 milyon
insan tedavi görmüş. Bu, bu kadar ihmal edilen, bu kadar sınırlı ve bu kadar dar bir
alanda bence büyük bir başarı ve büyük bir rakam. Genellikle, Avrupa Birliğinde 2013
ORFANED raporuna göre, bugün kullanımda olan, bu 2013 rakamı 72, galiba 2014
rakamı 74 civarında bir yetim ilaç ürün listesi var. Aynı Avrupa Birliği bunu
desteklemek için, farkındalık yaratmak için tüm iletişim ağlarını ortaya koymuş.
Gerekli olan bütün teşvik ve yönetmeliklerini çıkarmış durumda.
Peki, bu süreç Türkiye'de nasıl gelişiyor? Çok da iç açıcı gelişme
sürdürememiş. 2007 yılında yurtdışından ilaç temini esasları ve protokolüyle
başlayan süreç 2013 yılına gelindiğinde, ocak ve haziran ayında bu konuyla ilgili
gerekli yönetmelik kılavuzuna esas teşvik etmek üzere, sektörün görüşlerine
sorulmasıyla son bulmuş. Geldiğimiz nokta bugün bu.
Bu Türkiye gibi, özellikle son on yılda gelişen ülkelere yakışan bir tablo değil.
Yetim ilaçların ve nadir hastalıkların en çok tartışılan konulardan birincisi, bu ilaçların
bireysel anlamda, birim anlamında maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bütçeye
olan etkisi. Genel olarak baktığınızda, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik
Devletleri gibi ülkelerde yetim ilaçların genel bütçeye etkisi yüzde 4’ler civarında. Bu
Avrupa Birliği ülkeleri arasında biraz daha düşük, yüzde 3’ler seviyesinde ve
Türkiye'ye gelindiğinde de genel olarak baktığımızda, tabii kesin rakamlar değil,
eldeki verilere ve projeksiyonlara göre söylüyorum. Avrupa Birliğine yakın, yani yüzde
3’ler seviyesinde seyretmekte.
Peki, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği olarak biz bu konuya nasıl bakıyoruz?
Üç temel ana çatıdan bakıyoruz. Birincisi; hastalar ve sağlık çalışanları açısından.
Diğeri endüstri açısından. Bir diğeri ise, kamu kurum ve kuruluşları açısından. Hasta
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ve hasta çalışanı veya sağlık çalışanları açısından baktığınızda, nedir ana faktörler?
Bugün ihtiyaç duyulan ve hasta hakları için farkındalık yaratmak çok önemli olduğunu
düşünüyoruz.
İkinci unsur; bununla ilgili bilginin sağlanması ve paylaşımının çok önemli
olduğunu düşünüyoruz ve hepsinden önemlisi ve topluluk ve iletişim ağı kurmanın bir
elzem olduğu düşünüyoruz. Bu üç ana faktör hastalar ve sağlık çalışanları açısından
çok önemli faktör.
Bir ikinci unsur, endüstri açısından. Endüstri açısından da baktığımızda, yeni
güvenli ve etkin ilaçları geliştirmek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci olarak olmazsa
olmaz olan rekabetçi bir ortamın oluşturulması. İlaca erken erişim programlarının
mutlaka ve mutlaka devreye alınması ve her şeyden önemlisi de sektör tarafından
elde edilen bu bilgilerin toplumun tüm paydaşlarıyla paylaşılmasının mutlak olduğunu
düşünüyoruz.
Düzenleyici kurum ve kuruluşlar açısından baktığınız zaman da, bugün ihtiyacı
olan yönetmelik kılavuzunun mutlaka ve mutlaka bir an önce çıkarılması ve gerekli
düzenlemelerin yapılmasının elzem olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal seferberlik
çok önemli.
Kısaca sonuç olarak şunu demek istiyorum: Nadir hastalıklar bugün
öngördüğümüzden çok daha büyük bir toplumsal sorun haline gelmiştir. Bu toplumsal
sorunun herkesin ortak bir platformda buluştuğu, ortak akıl yöntemiyle çözüm
üretildiği bir bakış açısıyla bakılması gerektiği ve tüm paydaşların aynı hedef
doğrultusunda ki, o hedefin de kamu yararı çerçevesinde bileşilmesinin gerektiğine
inanıyoruz.
Biz AIFD olarak bunun sağlanması noktasında gerek teknik, gerek bilimsel,
gerekse lojistik her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha Yürütme
Kurulu Başkanı olarak sizlerin huzurunda beyan etmek istiyorum.
Sözlerime burada son verirken, bu çalıştayın sektörümüzün bu dalına hizmet
eden, sonuç odaklı bir çalışma olmasını temenni ediyor, hepinize sevi ve saygılarımı
sunuyorum.
SLAYTLAR (osman karanın slaytları)
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Nadir	
  Hastalıklar	
  ve	
  	
  
Ye0m	
  İlaç	
  Sempozyumu	
  

13	
  Eylül	
  2014,	
  Antalya	
  
Osman	
  Kara,	
  AİFD	
  Genel	
  Sekreteri	
  ve	
  Yürütme	
  Kurulu	
  
Başkanı	
  

AİFD	
  Üyesi	
  şirketler	
  dünyanın	
  en	
  büyük	
  global	
  ilaç	
  üre0cileri…	
  
GLOBAL	
  
İLAÇ	
  PAZARI	
  
962,1	
  
MİLYAR	
  
DOLAR	
  (1)	
  

GLOBAL	
  
İLAÇ	
  AR&GE	
  
YATIRIMLAR
I	
  
179,6	
  
MİLYAR	
  
DOLAR	
  (3)	
  

TÜRKİYE’DE	
  
İLAÇ	
  AR&GE	
  
YATIRIMLAR
I	
  
107	
  MİLYON	
  
DOLAR	
  (4)	
  
ON	
  BİNDE	
  6	
  

TÜRKİYE	
  
İLAÇ	
  PAZARI	
  
9,03	
  
MİLYAR	
  
DOLAR	
  (2)	
  
YÜZDE	
  0,94	
  

AİFD	
  üyeleri	
  Türkiye	
  İlaç	
  Endüstrisinin	
  %56’sını	
  oluştururken;	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Ar&Ge	
  yaWrımlarının	
  %85’ini	
  yapmaktadır	
  

<>/<>	
  

(1)	
  IMS	
  Health	
  Market	
  Prognosis,	
  June	
  2013	
  
(2)	
  Espicom,	
  The	
  Pharmaceu0cal	
  Market:	
  Turkey,	
  August	
  2014	
  
(3)	
  R&D	
  Magazine,	
  2013	
  Global	
  R&D	
  Funding	
  Forecast,	
  December	
  2012	
  
(4)	
  TÜİK,	
  Ekonomik	
  faaliyet	
  ve	
  ﬁnans	
  kaynağına	
  göre	
  0cari	
  kesim	
  Ar-‐Ge	
  harcamaları,	
  2012	
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Yenilikçi	
  ilaçlar;	
  Daha	
  uzun,	
  daha	
  sağlıklı,	
  daha	
  ak0f	
  bir	
  ömür,	
  
Sevdiklerimizle	
  birlikte…	
  

Yaşam	
  bilimleri	
  ve	
  yenilikçi	
  ilaçlar	
  konusundaki	
  devrimsel	
  gelişmeler	
  sayesinde	
  daha	
  
uzun	
  bir	
  ömrü,	
  daha	
  sağlıklı	
  ve	
  ak0f	
  kalarak	
  yaşıyoruz…	
  

Source:	
  based	
  on	
  European	
  Commission	
  and	
  Economic	
  Policy	
  Commipee	
  (2009)	
  	
  

İnovasyon	
  Süreklilik	
  Arz	
  Eden	
  bir	
  Süreç0r	
  
Yenilikçi	
  ilaçlar	
  toplam	
  sağlık	
  ve	
  ilaç	
  harcamalarının	
  küçük	
  bir	
  kısmını	
  oluşturmaktadır	
  
Yenilikçi	
  ilaçlar	
  hastalara,	
  toplum	
  ve	
  ekonomiye	
  büyük	
  değer	
  katmaktadır	
  
İlaçta	
  inovasyonun	
  daha	
  kapsamlı	
  değerlendirilmesine	
  ih0yaç	
  vardır	
  

Daha	
  Yüksek	
  
Toplumsal	
  Refah	
  

İlaç	
  sektöründe	
  inovasyon	
  problemin	
  değil,	
  çözümün	
  bir	
  parçasıdır	
  
<>/<>	
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AİFD	
  için	
  Ye0m	
  İlaç	
  Ne	
  İfade	
  Ediyor	
  
Yenilikçilik	
  

1

2

Karşılanmamış	
  	
  
ih0yaçlara	
  yanıt	
  

3

Sektörel	
  farklılaşma	
  ve	
  
saygınlık	
  

YETİM	
  İLAÇ	
  ÇALIŞMA	
  GRUBU	
  
Ekim	
  2008	
  i0barıyla	
  kuruldu.	
  39	
  AİFD	
  üyesi	
  ﬁrmanın	
  25’i	
  (%64)	
  YİÇG’de	
  temsil	
  edilmekte	
  
AMAÇ	
  
“Nadir	
  Hastalık	
  ve	
  Ye0m	
  İlaç	
  ile	
  ilgili	
  paydaşları	
  bir	
  araya	
  ge0rerek,	
  uzun	
  soluklu	
  
projelerin	
  gerçekleş0rilmesi,	
  toplumsal	
  farkındalığın	
  arWrılması	
  ve	
  ulusal	
  sağlık	
  
poli0kalarının	
  oluşturulmasına	
  katkı	
  sağlamak”	
  

Tüm	
  paydaşların	
  için	
  ortak	
  paydada	
  bir	
  araya	
  gelebilme,	
  ortak	
  akıl	
  
yoluyla	
  “kazan-‐kazan”	
  ortamını	
  tesis	
  edilebilme	
  srsaW	
  
<>/<>	
  

Ye0m	
  İlaç…Nadir	
  Hastalık…	
  
Ye0m	
  İlaçlar:	
  Yaşamı	
  tehdit	
  eden,	
  ya	
  da	
  engellilik	
  yaratan	
  NADİR	
  hastalıkların	
  teşhisi,	
  
önlenmesi,	
  veya	
  tedavisinde	
  kullanılan	
  beşeri	
  Wbbi	
  ürünler…	
  

Yararları	
  çok	
  kesin	
  olsa	
  bile,	
  kullanımlarının	
  çok	
  az	
  olması	
  nedeniyle	
  ekonomik	
  
görülmeyip,	
  geliş0rilmeleri	
  ve	
  üre0mleri	
  açısından	
  çoğunlukla	
  ihmal	
  edilmişlerdir…	
  	
  

Günümüzde	
  sadece	
  AB’de	
  hasta	
  popülasyonu	
  100.00ʹ′de	
  en	
  az	
  5	
  tane	
  hastalık	
  
mevcupur…	
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Ye0m	
  İlaç…	
  Ye0m	
  Hastalık…	
  	
  
1 Hastaların	
  doğru	
  tanıyı	
  
alabilmek	
  için	
  
genellikle	
  yıllarca	
  
çabaladığı	
  ve	
  onlarca	
  
uzman	
  hekim	
  
dolaşmasını	
  gerek0ren	
  
hastalıklar…	
  

3

2
Sınırlı	
  hasta	
  sayısından	
  
dolayı	
  tedavi	
  geliş0rilme	
  
şansının	
  kısıtlı	
  olduğu	
  
hastalıklar…	
  	
  

Toplumdaki	
  
bilinirliğinin	
  azlığından	
  
dolayı	
  hastanın,	
  hasta	
  
yakınının	
  kendini	
  
yalnız	
  hisseyği	
  
hastalıklar…	
  	
  

Bilinen	
  yaklaşık	
  5.000	
  ila	
  8.000	
  nadir	
  hastalık	
  
o
o
o
o
o
o
	
  	
  

	
  
Az	
  sayıda	
  hastaya	
  rağmen	
  toplumun	
  yaklaşık	
  %	
  6-‐8’ini	
  etkilemekte…	
  
AB’de	
  toplam	
  27-‐36	
  milyon	
  kişi…	
  
Ülkemizde	
  yaklaşık	
  3-‐5	
  milyon	
  kişi…	
  	
  
%80’i	
  gene0k	
  geçişli…	
  	
  	
  
Buna	
  rağmen	
  >%50’si	
  geç	
  erişkin	
  dönemde	
  ortaya	
  çıkıyor…	
  	
  
Yaşamı	
  tehdit	
  edici,	
  kronik,	
  yıkıcı…	
  

<>/<>	
  

Tüm	
  Kesimler	
  Açısından	
  Nadir	
  Hastalık	
  –	
  Ye0m	
  İlaç…	
  
Hasta	
  Yakınları	
  
“Hastamın	
  nesi	
  var	
  doktor?...	
  
‘‘	
  
,	
  Gitmediğim	
  profesör	
  
kalmadı…	
  
	
  
Ne	
  demek,	
  tedavisi	
  yok?...	
  	
  
	
  
Yurtdışına	
  gitsek?...	
  	
  
	
  
Çok	
  yüksek	
  zaman,	
  para,	
  
moral	
  maliye0	
  
	
  
Sosyal/psikolojik	
  çöküntü,	
  
yalnızlık	
  
	
  
Kısıtlı	
  toplumsal	
  destek	
  

Kamu	
  
Yüksek	
  tanı	
  ve	
  tedavi	
  
maliyetleri…	
  
	
  
Sosyal	
  devlet	
  /	
  eşit	
  tedavi	
  
ilkesine	
  uyum…	
  
	
  
Yönetmelik	
  ve	
  
düzenlemeler…	
  
	
  
Teşvikler…	
  
	
  
Ruhsatlandırma	
  ve	
  geri	
  
ödeme…	
  
	
  
Bütçe	
  etkisi…	
  

<>/<>	
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Endüstri	
  
Yüksek	
  ürün	
  geliş0rme	
  
maliyetleri…	
  
	
  
Az	
  sayıda	
  hasta…	
  	
  
	
  
AR-‐GE’de	
  zorluklar…	
  	
  
	
  
Pazara	
  arzda	
  sınırlılık…	
  	
  
	
  
Nadir	
  hastalıklar	
  alanında	
  
bilinmezlerin	
  fazlalığı…	
  	
  
	
  
Potansiyel	
  faydanın	
  
kısıtlılığı…	
  	
  
	
  
YaWrımın	
  karşılanamaması	
  
endişesi…	
  

	
  Dünyada	
  Ye0m	
  İlaç;	
  ABD	
  ve	
  AB	
  Örnekleri…	
  
Ø 1981,	
  büyük	
  ilâç	
  ﬁrmalarının	
  üye	
  
olduğu	
  Farmasö0k	
  İlâç	
  Birliği	
  
Komisyonu	
  

Ø EU	
  Regula0on	
  on	
  Orphan	
  
Medicinal	
  Products	
  
(Regula0on	
  (EC)	
  141/2000)	
  
	
  
Ø Pediatric	
  Regula0on	
  
(Regula0on	
  (EC)	
  No	
  
1901/2006)	
  	
  

Ø 1982	
  yılında	
  Generic	
  Pharmaceu0caI	
  
Industry	
  Associa0on	
  (GPIA),	
  ye0m	
  
ilâçlar	
  ens0tüsü	
  	
  
Ø ABD	
  hüküme0	
  tarasndan	
  da	
  1982	
  
yılında	
  Orphan	
  Ürünleri	
  Ens0tüsü	
  
kurulmuştur.	
  
	
  
Ø FDA	
  içinde	
  Ye0m	
  ilâçları	
  Geliş0rme	
  
Oﬁsi	
  

Ø Regula0on	
  on	
  Advanced	
  
Therapy	
  Medicinal	
  Products	
  
(Reg.	
  (EC)	
  1394/2007)	
  

Ø 	
  1982	
  yılında	
  Nadir	
  Görülen	
  Hastalıklar	
  
için	
  Ulusal	
  Organizasyon	
  
	
  
Ø 4	
  Ocak	
  1983,	
  Orphan	
  İlâç	
  Yasası	
  

SON	
  13	
  YILDA	
  2,6	
  MİLYON	
  İNSAN…	
  

Çağdaş	
  Dünyada	
  Regülasyon	
  ve	
  Teşvikler;	
  AB	
  Örneği…	
  
AB	
  NADİR	
  HASTALIKLAR	
  İÇİN	
  NE	
  YAPIYOR?	
  
	
  
Ø Farkındalık	
  ve	
  görünürlüğünün	
  arWrılması:	
  
(Orphanet,	
  prevalans	
  çalışmaları,	
  nadir	
  
hastalık	
  raporları…)	
  
Ø Sağlık	
  bilgi	
  sistemlerinde	
  uygun	
  olarak	
  
tanımlanma	
  ve	
  izlenebilme	
  (ICD-‐11	
  
oluşumunda	
  nadir	
  hastalıklara	
  spesiﬁk	
  
içerik…)	
  
Ø Üye	
  AB	
  ülkelerinde	
  ulusal	
  planların	
  
desteklenmesi	
  (EUROPLAN,	
  EU	
  2009/C	
  
151/02…)	
  	
  
Ø Avrupa	
  düzeyinde	
  işbirliği	
  ve	
  
koordinasyonun	
  güçlenmesi	
  (Nadir	
  
hastalık	
  uzmanlık	
  komiteleri,	
  uluslararası	
  
konferanslar…)	
  
Ø Avrupa	
  referans	
  ile0şim	
  ağları	
  
oluşturulması	
  
Ø Daha	
  fazla	
  klinik	
  araşWrma,	
  tarama,	
  kayıt	
  
çalışmaları	
  için	
  teşvikler…	
  

<>/<>	
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Yetim İlacın Türkiye Serüveni…
Nisan 2007
Yurt Dışından İlaç Temini
Esasları ve Protokolü

Mart 2011
Yetim İlaçlara İlişkin
Kılavuz taslağı

Ocak ve Haziran 2013
Fiyat tebliği taslağına
yönelik sektör görüşü

Yetim İlaç düzenlemeleri
ile ilgili ön çalışmalar

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nisan 2011
Taslağa yönelik
sektör görüşleri

Uzun	
  yıllardır	
  ciddi	
  emeklerle	
  çalışılmasına	
  rağmen	
  ye0m	
  ilaç	
  
kılavuzu	
  halen	
  tamamlanamamışWr…	
  

Yetim İlacın Türkiye Serüveni…
Yetim İlaçların Bütçe Etkisi

<>/<>
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AİFD Ne Öneriyor…?
AİFD Olarak Önerilerimiz…

<>/<>

AİFD Olarak Önerilerimiz…

Toplumsal seferberlik…

1

3

2
Nadir hastalıklar ve
yetim ilaçlar için
ulusal politika
tanımlanması

Mevzuat
düzenleme /
uyumlandırma

Teşvikler – tedaviye
hızlı erişim

Daha fazla iletişim, pozitif gündem ve ortak akıl yoluyla tüm paydaşlar
arasında köprüler kurarak nadir hastalıkların toplumsal maliyetini
azaltmak…

<>/<>
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Sonuç olarak…

Nadir hastalıklar, öngörülenden çok daha büyük bir toplumsal sağlık problemidir…

Çözüme yönelik girişimler, tüm paydaşların işbirliğini gerektirir… ( Hasta ve hasta
yakınları, hasta dernekleri, Hekimler, uzmanlık dernekleri, Otorite, Sektör…)

Tüm tarafların ortak müşterek ve kamu yararı çevresinde birleşmesi esastır…

AIFD, konunun tüm paydaşlarıyla bu felsefe çerçevesinde bütün gücüyle işbirliğine
devam edecektir…

<>/<>
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OTURUM BAŞKANI- Sayın Genel Sekretere bu ayrıntılı konuşmaları için
teşekkür ediyoruz.
Bir sonraki konuşmacımız Ecz. Halil Tunç Köksal. İlaç Endüstrisi İşverenler
Sendikası Genel Sekreter Yardımcıları kendileri.
Ecz. HALİL TUNÇ KÖKSAL (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel
Sekreteri)- Teşekkür ediyorum.
Osman Bey dün akşam İsmail Beye yakalanmamış, ben yakalandım. Beş
sayfa döküm almıştım konuşmam için. İsmail Hocam görünce “çok uzun bu” dedi.
Ben de o yüzden biraz kısalttım, faydasını da şimdi anladım. Daha iyi oldu zamanı
yönetmek adına.
Sayın kurum temsilcilerim, saygıdeğer hocalarım, değerli konuklar; öncelikle
nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar konusunu gündeme taşıyan ve bu etkinliği
düzenleyen Prof. Dr. İsmail Balık Hocama, İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç
Derneği yetkililerine teşekkür ediyorum.
Bu konu üzerinde beraber çalışmamızı, biz burada hep birlikte toplanmamız
çok, bizim de çok istediğimiz bir gündemdi.
Hepimizin bildiği üzere, nadir hastalıklar ülkeden ülkeye değişmesine rağmen,
her ülke için ciddi bir sağlık sorununu oluşturmakta. Tartışmasız bu hastalığa yönelik
geliştirilen yetim ilaçlarda ihtiyaç sahipleri için hayati öneme haiz. Ürün bazında
küçük bir talebe sahip olsalar da, toplumun ortalama, Osman Beyin de dediği gibi, 68’lik bir bölümünü nadir hastalıklardan etkilendiği düşünüldüğünde, aslında toplum
için önemli bir oran; nüfus açısından ve hastalık dağılımı açısından önemli bir oran.
Bu nedenle, ilgili tüm tarafların bir araya gelerek, hep eleştirdiğimiz 2011’den
beri bir şey yapılmıyor, işte çalışamıyoruz, şöyledir falan filan denilirken, bu inşallah
yarınki çalıştayla sonuçlanır diye düşünüyoruz. Resmi otoritenin de temsilcilerinin
burada olması, farklı görüşlerin ortak akılda birleşmesi için önemli olduğunu
düşünüyorum. Toplantının toplum sağlığı açısından olumlu çıktıları olacağını
içtenlikle sendikamız adına inanıyorum.
Öğleden sonraki panelde sendikamız ve üyelerimizin görüşlerini zaten ayrıntılı
olarak ileteceğim için, çok fazla detaya girmek istemiyorum. İlaç Bilincini Geliştirme
ve Akılcı İlaç Derneği değerli yöneticilerine tekrar teşekkür ediyorum. Toplantının
verili geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
SLAYTLAR (HALİL TUNÇ KÖKSAL SLAYTI EKLENECEK)
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OTURUM BAŞKANI- Evet, bu kısa konuşma için teşekkür ediyoruz.
Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Türk Eczacılar Birliği 2. Başkanı Sayın

Nadir Hastalıklar
ve
Yetim İlaçlar

Ecz. Halil Tunç Köksal
İEİS
13-‐14	
  Eylül	
  2014	
  
Nadir	
  Hastalıklar	
  ve	
  Ye9m	
  İlaç	
  Sempozyumu	
  
Antalya	
  

Türkiye’de yetim ilaçlara erişim yolları

!Ruhsatlı satış
!Endikasyon dışı kullanım onayı
!İnsani amaçlı ilaca erken erişim programı
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Yetim İlaç
!Yaşamı tehdit eden, ya da engellilik yaratan nadir

hastalıkların teşhisi, önlenmesi veya tedavisinde
kullanılan beşeri tıbbi ürünler yetim ilaçtır.

!İlaç endüstrisi, az sayıda hastayı ilgilendiren nadir

hastalıkların tedavilerinin geliştirilmesi için gereken ilgiyi;
Yüksek ürün geliştirme maliyetleri,
Hasta sayısının azlığı,
Potansiyel faydanın azlığı,
Yatırımın karşılanamaması,
nedeniyle gösterememektedir.
•
•
•
•

!Bu nedenle, yetim ilaçların pazara arzı teşvik edilmelidir.

Türkiye’de rakamlarla yetim ilaçlar (2012)
AB'de Ruhsatlı Yetim Tıbbi
Ürünlerin Türkiye'deki Mevcut
Yüzdeleri

Türkiye'de Farklı Erişim Süreçleri
Üzerinden Kullanılan, AB'de Ruhsatlı
Yetim Tıbbi Ürünlerinin Yüzdeleri

30%

28%

70%

72%

Türkiye'de	
  Endikasyon	
  Dışı	
  Kullanılan	
  Ruhsatlı	
  AB	
  
Yetim	
  Tıbbi	
  Ürünleri	
  

Türkiye'de	
  Bulunmayan	
  Ruhsatlı	
  AB	
  Yetim	
  
ürünleri	
  
Türkiye'de	
  Kullanılan	
  Tüm	
  Ruhsatlı	
  AB	
  Yetim	
  
Tıbbi	
  Ürünleri	
  

Türkiye'de	
  ve	
  AB'de	
  Ruhsatlı	
  AB	
  Yetim	
  Tıbbi	
  Ürünleri	
  

Kaynak: Sağlık Bakanlığı
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Türkiye’de rakamlarla yetim ilaçlar (2012)
AB'de Ruhsatlı Olup Türkiye'de Kullanılan AB Yetim Ürünlerinin
Terapötik Alana Göre Dağılımı
Enfeksiyon, 1
Endokrinoloji, 2
Diğer, 2
Nöroloji, 3
Kardiyoloji, 4
GastroentorolojiMetabolizma, 11
Onkoloji-Hematoloji, 20

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Türkiye’de rakamlarla yetim ilaçlar (2012)
AB'de Ruhsatlı Olup Türkiye'de Endikasyon Dışı Süreç Üzerinden
Kullanılan AB Yetim Tıbbi Ürünlerinin Terapötik Alana Göre Dağılımı
Onkoloji-Hematoloji,
11
GastroentorolojiMetabolizma, 9,5
Nöroloji, 3,7
Kardiyoloji, 3,7
Endokrinoloji, 2,1
Enfeksiyon, 1,5
Diğer, 1,4

Kaynak: Sağlık Bakanlığı
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Türkiye’de rakamlarla yetim ilaçlar (2012)
AB'de ve Türkiye'de Ruhsatlı AB Yetim Tıbbi Ürünlerinin
Terapötik Alana Göre Dağılımı

Onkoloji-Hematoloji, 9
GastroentrolojiMetabolizma, 2,3

Kardiyoloji, 1,3

Diğer , 1,2

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

Türkiye’de rakamlarla yetim ilaçlar (2014)

SGK, 14

TEB, 30

Toplam, 74

Kaynak: SGK, Orphanet
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Mevzuat

Ruhsatlandırma
!Ruhsatlandırma Yönetmeliği çerçevesinde yetim ilaç

tanımlanmadığı ve bu tür ilaçlar için ruhsatlandırma kriterleri
belirtilmediğinden, Türkiye’de yetim ilaç olarak
ruhsatlandırılan bir ürün bulunmamaktadır.

!2011 yılında çalışmalarına başlanan taslak kılavuz halen

yayımlanmadı.
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Fiyatlandırma
!Fiyatlandırma Tebliği’nin 2. maddesi:

«Bir ülkede 1/100.000’den daha az insanı
etkileyecek
bir görülme sıklığı gösteren tam olarak tanımlanmış
hastalıklarda kullanılan ilaçlar»
!Ürünün ithal ve imal ülkesinden temin edilen resmi

belgelerle ortaya konan referans fiyata kadar
fiyatlandırılması öngörülüyor.
!Ancak yetim ilaç statüsünde ruhsatlandırılan bir ürün

bulunmadığından, bu teşvikten faydalanan bir ürün de
mevcut değil.

Geri Ödeme

!Mevzuatta yetim ilaçlara özgü bir düzenleme

bulunmamaktadır.
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Beklentiler

Ruhsatlandırma
!Yetim İlaç tanımlama kriterleri, AB ile aynı olması, bu

çerçevede hastalığın görülme sıklığının 10.000 de 5
olarak kabul edilmesi,
!Daha kolay ve çabuk ruhsatlandırmaya olanak verecek
ruhsatlandırma süreçlerinin tanımlanması, öncelikli
değerlendirmeye olanak sağlanması,
!Ruhsat başvurusu öncesi GMP Denetimi
uygulamasından vazgeçilmesi,
!Ruhsat başvuru ücreti, analiz ücreti, ruhsat harcı, GxP
denetim ücretleri, maliye harçları, varyasyon başvuru
ücretleri, klinik araştırma başvuru ücretleri ve ithalat
başvuru ücretlerinin alınmaması
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Fiyatlandırma

!Yürürlükten kaldırılan Fiyatlandırma Tebliği’nde belirtilen

şekilde, yetim ilaçlara referans fiyatın %5 fazlasına kadar
fiyat verilebilmesi,
!Bu ürünlerde güncel kurun uygulanması.

Geri Ödeme

!Yetim ilaçlara ilişkin ödeme başvurularının öncelikli

değerlendirilmesi,
!Değerlendirme sürelerinin kısaltılması,
!Bütçe etkisi de değerlendirilmek suretiyle kamu

iskontosu oranlarının düşürülmesi.
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tunc.koksal@ieis.org.tr
www.ieis.org.tr
www.trpharmaexporters.org.tr
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verili geçmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Teşekkür ederim.
SLAYTLAR (HALİL TUNÇ KÖKSAL SLAYTI EKLENECEK)
OTURUM BAŞKANI- Evet, bu kısa konuşma için teşekkür ediyoruz.
Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Türk Eczacılar Birliği 2. Başkanı Sayın
Eczacı Erman Öney’i konuşmalarını yapmak için davet etmek istiyorum.
Ecz. ARMAN ÜNEY (Türk Eczacıları Birliği 2. Başkanı)- Kamunun çok
değerli temsilcileri, sektörün değerli temsilcileri, çok kıymetli hocalarım, değerli
katılımcılar; sizleri şahsım ve Türk Eczacıları Birliği adına sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
Birlik Başkanımız eczacı odalarımızın mali kurullarının yoğun sürecinden
dolayı aramızda değil. Sizlere selam ve başarılı bir toplantı dileklerini iletmek
istiyorum.
Değerli katılımcılar; yetim ilaçlar konusu tüm dünyada bazı hastalıkların
prevelansının azalması, yeni hastalıkların keşfi ve bölgesel genetik hastalıkların
varlığı gibi nedenlerle son derece önemli bir konu. Gelişmiş ülkeler, -az önce Osman
Beyin de belirttiği gibi- 1980’li yıllardan itibaren konuyla ilgili gerekli mevzuat
çalışmalarını yaptılar. Ancak, ortada çok önemli bir sorun var. Bunu hepimiz biliyoruz,
adını da açıkça koymamız gerekiyor.
İlacın ticari değeri o kadar ön planda ki, hasta sağlığı açısından ilacı korumak
için yeni önlemler almak durumunda kalıyoruz. Eğer bir ilacın değeri sadece bir
hastayı iyi etmek olarak düşünülseydi, hangi hastalık prevelansında, hangi ilacı yetim
sayacağız tartışmasına girmek durumunda kalmazdık sanıyorum. Ancak bugün tam
da bu durumdayız. Biz Türkiye'de gelişmiş ülkelerden yaklaşık 20 yıl sonra bir yetim
ilaç tanımı yapmaya çalışıyoruz, çok da iyi yapıyoruz. Çok önemli bir girişimde
bulunuyoruz. Bu anlamda toplantıya öncülük eden kurumlara, Sağlık Bakanlığımızı
kutluyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli katılımcılar; ancak hemen şunu belirtmek istiyorum: Yetim ilaçlar
konusunda üretim yapmaya, araştırma geliştirme çalıştırması yapmaya gözünü diken
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bir perspektifimiz olmalı. Bu alanda gelişmekte olan bir ülke olduğumuzu, ama ilaç
patent üreticilerinin gelişmiş ülkeler olduğunu ve o nedenle sağlık ve ilaç
ihtiyaçlarımızın da farklı olduğunu unutmamamız gerekiyor.
Yetim ilacın tanımı gereği örneğin bölgemizde, bölgemizde yaşayan ırklara,
etnik gruplara özgü nadir hastalıkların tedavisi yine bölge içinde çözmek
durumundayız. O yüzden tekrar ediyorum. Yetim ilaç politikamız sadece bu ilaçların
piyasada bulunabilirliği değil, bu ilaçları üretecek teknolojiye sahip olmak şeklinde
olmalıdır.
Değerli katılımcılar; biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda ilaç fiyatlarından kaynaklı
çok önemli sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar sektöre farklı şekilde yansıdı. Ancak sizi
temin ederim ki, küçük eczanesinde ilaçları hastaya ulaştırmaya çalışan ve masrafları
sürekli artarken, gelirleri düşen eczacılar bu sıkıntıyı en yoğun şekilde yaşadılar. Bu
noktada sorunun çözümü bazı ilaçların fiyatta yetim yapıp, piyasada bulunmasını
sağlamak olmamalı sadece. Evet, bu ilaçlarım piyasada bulunması önemlidir. Ancak
piyasa diye tabir ettiğimiz şey somut olarak eczanelerse, o piyasanın, yani
eczanelerin de devamlılığı ve yerinde durması gereklidir. Bu da bulunabilirlik
sürecinin bir başka ayağıdır. Yetim ilaç tanımı ve listesi mutlaka yapılmalıdır. Ama
bazı ilaçları fiyatta yetim yapmak yerine, ilaç fiyatlandırma politikaları toptan ve
rasyonel bir şekilde gözden geçirilmelidir.
Değerli katılımcılar; nadir hastalıklar prelevansına bakılmaksızın, bir hastayı
bile etkiliyorsa, sağlık otoritesinin sektörün, eczacıların, hepimizin sorunudur. Bizler
bu hastalıkların tedavisinde geliştirilecek her türlü yaklaşımın, her türlü işbirliğinin, her
türlü çabanın, her türlü gayretin içinde olduk; olmaya da devam edeceğiz.
Bu toplantının başarılı bir şekilde geçmesini diliyorum. Beni dinlediğiniz için
hepinize çok teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederiz.
Evet, yetim ilacın özellikle dayandığı nokta ve nadir hastalıkların tartıştığımız,
iki gün içerisinde de bol bol üzerinde konuşacağımız bir konu. Meselenin geri ödeme
boyutu oldukça önemli. Bu bakımdan da ülkemizin yegane geri ödeme kurumu olan
Sosyal Güvenlik Kurumunun bakışı bizler için çok değerli. Bu bakımdan da iki gün
boyunca sık sık bu şekilde temaslarımız yoğunlaşacak.
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Şimdi, Sosyal Güvenlik Kurumunu temsilen, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uz. Dr. Alper Süzen’i konuşmalarını
yapmak için kürsüye davet ediyorum.
Uz. Dr. ALPER SÜZEN (Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdür Yardımcısı)- Değerli katılımcılar; şahsım ve kurumum adına öncelikle
bu sempozyuma davetlerinden dolayı İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği
Başkanı ve değerli üyelerine teşekkür ediyorum; tüm katılımcıları sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
Malumunuz Sosyal Güvenlik Kurumu adına buradayım. Başkan da belirtti,
Türkiye'deki tek geri ödeme kuruluşu. Finansın, neredeyse sağlık finansının tek
kaynağı. Ülke nüfusunun yüzde 98’inin sağlık finansmanını sağlayan bir kuruluş.
Ama hiçbir zaman bunu tek başına yapmıyor. Bunu herkes de biliyor. 2013 yılı
itibariyle yaklaşık 50 milyar TL’lik bir sağlık finansman bütçesi var kurumun. Bunu
yaklaşık 15,5 milyarı ilaç, diğer kalan kısmını da diğer sağlık harcamalarına
harcanmakta.
Konumuz nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar. Nadir hastalıklar katılımcılar biraz
önce kısmen bahsettiler. Değerli akademisyenlerimiz de muhtemelen detaylı olarak
bu konuda konuşacaklar. Ama bilinen şu ki, birincisi kronik bir hastalık oldugu, ikincisi
adı üstünde nadir oldugu. Dolayısıyla, hem tanısında, hem teşhisinde, yani tanıteşhis safhasında da sıkıntıların olabileceği. Tanıyı teşhisi zor yaptığınız bir
hastalığın tedavisinde de çok fazla modeliteniz olamayacağı için, ilacında da problem
olacağı herkesin malumu.
Bu konu akademik bir konu olduğu için, detaylara ben girmeyeceğim. Yetim ilacın
tarifi konusunda tabii uluslararası çok büyük farklılıklar var. Yani 1/2000 ‘le başlayıp,
1/200 bine kadar oranlar tarif ediliyor, yani prevelansı bu olan hastalıkların
tedavisinde kullanılan ilaçlar. Yani bunu Türkiye'de gerçekten uyguladığınız zaman,
2013 verilerine göre 70 bin kişiyle, 3,5 milyon kişi arasında değişen bir frekans
farklılığı var. Bu önemli bir sorun.
Yetim ilaç tarifi tam olarak olmadığı için, hani ne kadar harcıyoruz, ne kadar
getiriyoruz, neler uluslararası birtakım veriler, literatür taramaları, getirdiğimiz ilaçların
durumuna bakarak, büyük birçoğunu yurtdışından temin ettiğimiz bir gerçek. Tahmini
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olarak, tabii çok net rakamlar şu anda elimizde yok, ama 2014’ün ilk beş ayı için
yaklaşık 200 milyon TL’lik bir yetim ilaç harcaması yaptığımız gözüküyor. Bunların
yaklaşık 40 kalem, 60 farklı, 60 adet ilaç, yani 40 kalemde 60 adet ilacın bunu
karşıladığını görmekteyiz.
Sosyal Güvenlik Kurumu nadir hastalıkların tanı ve teşhisi ile, yetim ilaçların
temini, finansmanı noktasında ek olarak alınacak tüm tedbirlerin yanında olacaktır.
Tabii bunu yaparken, sürdürülebilir sağlık finansmanı içerisinde üzerine düşen görevi
her zaman yapmaya hazırdır. Bu konudaki yaklaşımlarımızı katılımcı arkadaşlarımız
bundan sonraki toplantılarda detaylı olarak açıklayacakları için, ben konuya burada
fazla girmeyeceğim. Ama en önemli şey, herkesin ortak noktası anladığım kadarıyla,
birincisi mevzuatımızın tam olmaması, tarifi olmayan bir şeyin tedavisini de
yapamayacağımız için, tarif ve tedavi, tanıyı çok iyi yapmamız gerekiyor.
Bu nedenle, bu düşüncelerle, bu son sempozyumun bu noktada pozitif
çıktılarının olması dileğiyle sempozyumun başarılı geçmesini temenni ediyorum, tüm
katılımcıları saygıyla selamlıyorum.
OTURUM BAŞKANI- Sayın Genel Müdür Yardımcısı çok teşekkür ederiz. Bu
kısa, özlü konuşmalar için.
Açılışta son konuşmayı, ipin ucu gelip dayanıyor Sağlık otoritesine, sağlık
otoritesinin beklentimiz artmış olan yönetmelik ve diğer mevzuat düzenlemelerine. Bu
konuda bizi aydınlatacak değerli katılımcımız, konuşmacımız Dr. Hüseyin Yılmaz.
Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcıları.
Buyurun efendim.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan
Yardımcısı)- Değerli hocalarım, değerli bürokrat arkadaşlarım, sanayimizin değerli
temsilcileri ve değeri misafirler; hepinizi şahsım, kurumum adına saygıyla
selamlıyorum. Kurum Başkanımızın da selamlarını iletiyorum.
Öncelikle bizi buraya davet etmiş olan İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç
Derneği başta Başkanı İsmail Hocam olmak üzere ve bütün emeği geçenlere hem
nazik davetlerinden dolayı; hem de hakikaten ülkemiz açısından ciddi manada ele
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alınması gereken ve üzerinde çok geniş anlamda katılımcıların çalışması gereken bir
konuyu ele aldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum.
Konu hakikaten hassas bir konu. Üzerinde hassasiyetle çalışılması gereken bir
konu. Henüz ülkemiz açısından mevzuatının tamamen olgunlaştırılmamış olduğu bir
konu, bu bir gerçek, bunu kabul ediyoruz; ama oldukça uzun bir zaman da üzerinde
çalışılan, belli noktalara gelmiş olan bir konu. Bütün konuşmacıların da belirttiği gibi,
ülkeden ülkeye çok önemli farklılıklar gösterebilecek bir konu. Bu anlamda ülkemiz
açısından da nadir hastalıkların hem tanım bakımından; hem de prevelans
bakımından çok iyi irdelenmesi, çok iyi üzerinde çalışılması gerekiyor.
Biz bu sempozyumda ve akabinde oluşacak çalıştayda daha çok Sağlık
Bakanlığı ve Türkiye İlaç Tıbbı Cihaz Kurumu olarak dinlemeyi tercih edeceğiz.
Sizlerin vereceği çok değerli katkıları almak istiyoruz ve bundan sonra yürüteceğimiz
mevzuat çalışmalarında bundan çok çok faydalanacağımızı bilmenizi istiyoruz. O
anlamda biz daha çok sizlerin vereceği değerli bilgileri almak adına buradayız;
onlardan faydalanmak adına buradayız. Özellikle bu konu üzerinde çok çalıştığı,
emeği

olduğunu

bildiğimiz

akademisyenlerimizden,

ilaç

sanayimizin

değerli

temsilcilerinden çok önemli veriler elde edebileceğimizi düşünüyoruz.
Yalnız şöyle bir beklentiye de hemen girilmemesi gerekir diye düşünüyorum.
Çünkü, İsmail Hocam biraz çok hızlı hareket etmeyi seven bir hocamızdır. Kendisiyle
beraber çalıştığımızdan da çok iyi biliyorum. Çok hızlı gidildiği zaman, aracı çok hızlı
kullandığınız zaman hata yapma riskiniz de çok fazla olabilir. Burada da çok hassas
dememdeki nokta da oydu. Konunun hassasiyeti bakımından, evet hızlı yol almamız
gerekiyor; adımları hızlı atmamız gerekiyor; ama bununla beraber doğru da atmamız
gerekiyor.
Şimdi,

regülasyonları

yapacaksınız,

yönetmelikleri,

kılavuzları

yayınlayacaksınız; ama elinizdeki verilerinizin de doru olması lazım. Ülke
gerçeklerini, ülkemizin bu alandaki prevelansını da çok iyi bilmemiz lazım. Bu
anlamdaki çalışmaların ülkemiz adına akademik seviyede ve diğer anlamda da
henüz daha çok da yeterli olmadığını maalesef yaptığımız çalışmalarda da
görüyoruz. Esas bunun üzerine yoğunlaşmak, bunu öncelikli olgunlaştırmamız lazım
ki, ondan sonraki, yani doğru soruyu soracağız ki, doğru cevapları oluşturalım ve
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tanımlarımızı ve uygulamalarımızı doğru yapalım. Bu anlamda da hem bu
sempozyumun, hem bu çalıştayın çok önemli sonuçlar ortaya çıkaracağına ben
yürekten inanıyorum.
Bir açılış konuşması olması hasebiyle, daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu
çalıştayın ülkemiz, özellikle de bu alanda hakikaten esas etkilenen hastalarımız ve
yakınları adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum.
Hepinizi çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum, saygıyla selamlıyorum
efendim.
OTURUM BAŞKANI- Sayın Başkan Yardımcımıza çok teşekkür ederiz.
Böylelikle

açılış

konuşmalarının

sonuna

geldik.

Derneğimiz

adından

anlaşılacağı üzere, ilaç bilincini geliştirmeye, toplumun değişik kesimlerinde
geliştirmeye çalışan bir dernek. Bu bakımdan, ilaç ve geri planında ilgili
endikasyonlar ve bunlarla ilgili tüm süreçler ilaca bir şekilde temas eden herkesle
diyalog kurmaya çalışıyor. Bu güzide topluluk da bunun bir göstergesi. Bunu korumak
istiyoruz. Böylesi adından da anlaşılacağı nadir görünen hastalık, kırılgan bir hastalık.
Toplumun çok özel bir kesimini ilgilendiren ve değişik boyutlarıyla da mutlaka üzerine
titreyerek durmamız gereken bir hastalık grubu üzerinde.
Tabii ki Derneğimizi bundan sonra da birçok faaliyetini sürdürmeyi planlıyoruz.
Bir başka isminin devamında olduğu gibi, akılcı ilaç kullanımını geliştirmeye çalışan
bir Derneğiz. Bu bakımdan da bu toplantının vesile olmasını diliyoruz. İnşallah
bundan sonra yetim ilacın akılcı kullanımını daha çok dile getiririz. Literatüre bu
şekilde yansıyan bir yaklaşım yok. Ancak akılcı olmayan kullanımına dair
baktığınızda, birtakım sorunların fazlasıyla yaşandığını, özellikle bugün başta olmak
üzere, iki günde bunlara değişik ulusal ve uluslararası boyutta temas etmeye
çalışacağız ve bundan sonra da inşallah daha fazla yetim ilacın akılcı kullanımını
gündeme taşımaya çalışırız, hep birlikte.
Evet, bu entegrasyonu, bu birlikteliği daha da geliştirmek adına bugün öğleden
önce sempozyumumuz, iki ayrı panelimiz olacak. Bunlardan ilki, “Nadir Hastalıklara
Genel Bir Bakış Paneli” ikincisi de; kahve arasından sonra “Yetim İlaçta İnovasyon,
İlaca Erişim Sorunu ve Avrupa'daki Durum ve Düzenlemelerle İlgili Genel Bir Bakış
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Açısı”ndan

oluşan

iki

ayrı

panelde

teferruatlı

konuşmaları

çok

kıymetli

konuşmacılardan dinleyeceğiz.
Müsaadelerinizle kahve arasına geçmeden önce ilk paneli başlatmak istiyorum
ve bunun için de Birinci Panelimizin Oturum Başkanları Prof. Dr. Ahmet Araman
Hocamızı, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı kendileri. Kürsüye davet
etmek istiyorum.
İkinci Oturum Başkanımız Prof. Dr. Ali Dursun. Hacettepe Üniversitesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında.
Buyurun değerli hocalarım.
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BİRİNCİ OTURUM
PANEL
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet ARAMAN (İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Ali DURSUN (Hacettepe Üniversitesi)
----&----

Prof. Dr. AHMET ARAMAN (OTURUM BAŞKANI)- Değerli katılımcılar;
hepiniz hoş geldiniz.
Öncelikle İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneğinin düzenlediği bu
toplantıya katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman bu tip toplantılar
yapıldı, süreç içerisinde. Ama bu kadar yoğun katılımlı ve gönülden olanı tahmin
ediyorum olmadı! Çünkü, sonuç olarak merkez İstanbul ve Ankara biliyorsunuz.
Antalya'daki bir toplantıya bu kadar yoğun iştirakiniz gerçekten sevindirici.
Burada paydaşlar bir konsensüs sağlar sağlamaz; ama Sayın Bakanlığımız
bence çok doğru bir şey söyledi ve bunu irdelememiz ve bizim akademisyenler olarak
da kendi toplumumuzu tanımamız gerektiğini ifade etti. Bu çok doğru, çünkü bunu
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa kendi bünyelerinde uzun yıllardır yapmışlar. Biz
de kendi yol haritamızı kendimiz çizmek, kendi göbek bağımızı kendimiz kesmek
zorundayız. Eğer gerçekten büyüksek pazarda bunu da yapabilecek güçteyiz diye
düşünüyorum.
Ali Hocam da eksik olmasın koşturdu geldi, o yoğun programı arasında. Size
bugün uzatmayalım, sabahtan beri program uzadı. O nedenle hemen işe girelim. Üç
tane konuşmacımız var. Bunlardan Sayın Uğur Özbek’i nasıl yapalım Sevgili Uğur
benim İstanbul Üniversitesinden de dostum olduğu için ondan başlayalım. Biraz torpil
geçelim, sonra iki tane yabancı misafirimiz var. Onlardan birisi Michael Muna o
gelemedi, yerine Dr. Mohit Jain Bey katılacaklar ve Michael Schlander katılacak ikinci
konuşmacımız olacak.
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İsterseniz her ikisinin kısa bir özgeçmişini aldım kendilerinden; ama sevgili
Uğur’u ben davet ederek başlayayım. O kendi kendini tanıtsın. Bize ne yaptığını, ne
yapmak istediğini bu konularda bilgi versin. Konu başlığı “Nadir Hastalıklar, Yaşanan
Sorunlar ve Karşılanamayan İhtiyaçlar” umarım en sonunda hepimiz ihtiyaçlarımızı
karşılarız. Çok zor bir alandayız çünkü. Herkes kendi açısından bakıyor. Beni
tanıyanlar bilirler, yapıştırıcı bir tarafım vardır. Ama hakikaten ilaç çok desantralize bir
ürün. Onun için herkes kendi açısından baktığı zaman, bir bütüne ulaşamıyoruz.
Hepimiz bir konsensüs sağlamayı başarırsak günün birinde, sanıyorum Türkiye
birçok şeyi başaracak.
Osman Beye bir minik cevap vereyim: “Türkiye bu pastadan” Sevgili TEB 2.
Başkanımızın da dediği gibi, ilaç sosyal bir ürün, hayır artık sosyal bir ürün değil
dediği gibi. Bu pastadan alacağı pay gerçekten çok düşük. Bunun için de tahmin
ediyorum çokuluslu şirketlerimizin çok daha destek vermesi lazım. Çünkü bu
hekimlerimiz bu klinik araştırmaları burada yapabilecek, bu Ar-Ge’yi burada
yapabilecek. Artık çok ciddi düzeydeler. Yeni merkezlerimiz var. Ege olsun, İstanbul
olsun, Ankara olsun, Hacettepe olsun. Buralarda yeterli çalışmalar Türkiye'nin tüm
bölgelerinde yapılabiliyor. Onun için ben katılıyorum, ama bu biraz da sizin de
desteğinizle olacak bir şey. Onun için sizlerden de onu istirham ediyorum.
Buyurun efendim, buyurun Sayın Özbek.
Prof. Dr. UĞUR ÖZBEK (İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma
Enstitüsü Müdürü)- Kongreyi düzenleyen İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç
Derneğine gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü, ben genetikçiyim. Endüstri
dışından, ama sonuçta benim ilgim de nadir hastalıklar açısından ve bunun da
nedenini birazdan size iletmeye çalışacağım. Genetikçi olmamın nedeni de aslında
kendimin de genetik nadir hastalıktan mustarip olmam, belki ondan da genetikçi
oldum diye düşünüyorum.
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürüyüm ve 2008
yılından beri de Avrupa Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Bilgi ve Veri Portalı
Orfhanet’in Türkiye'deki Koordinatörlüğünü yapmaya devam ediyorum. İşin içine
girdikçe gerçekten bu konunun bir sağlık sorunu olduğunu daha iyi gördük. Çünkü,
her branşta olduğu gibi, ben de kendi araştırdığım genetik hastalıkları, üçünü, beşini
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derinine ilerlerken, aslında bunların her birinin benzer sıkıntıları olduğunu ve bu
benzerliklerin de aslında kolayca akılcı olarak, bir araya gelerek çözülebileceğini de
bu süreçte görmüş oldum.
Baştan da söylendiği gibi prevelansı 1/2000’den daha az olan hastalıklarla
nadir hastalıklar olarak tanımlıyoruz ve bunların çoğu, yüzde 80’i genetik kökenli.
Ama yüzde 20’lik bir kısmında yine çevresel ya da henüz sebebini bilemediğimiz ve
farklı farklı sıklıkları da her ülke içinde mevcut. Ülkelerarasında epidemiyolojik
farklılıklar var ve bu nedenle de bir taraftan da toplumsal bir sağlık sorunu
oluşturuyorlar. Tanının tedavi izlem güçlüklerine yol açıyorlar.
Altı yıllık tıp fakültesi eğitiminde hayatınızda değil görmediğiniz, duymadığınız
konular, hastalıklar söz konusu ve sürekli de yenileri eklenmekte. Bu nedenle de özel
yaklaşım ve uygulamalara ihtiyaç duyan bir hastalık grubu.
Kaç tane nadir hastalık var? Bu gerçekten farklı kalsifikasyonlara göre tanımı
değişebilmekte. Mekanizmasın, semptomuna ya da hastalık gidişatına göre
değişebilmekle birlikte, bugün, bu sabah itibariyle bu Orphanet veritabanında 6760
belirgin feno tip hastalık mevcut ve her ayda yeni hastalıklar tarif edilmekte.
1/2000’de dedik. Ama çoğu aslında 1/100 000’in altında sıklıkta görünen hastalıklar
ve milyonda bire varan sıklıkları var. Dolayısıyla da gerçekten hani konunun ne kadar
derin ve geniş olduğunu burada daha iyi görebiliyorsunuz.
Türkiye'deki durum içinde kısaca bir şey söylemek istersek. Aslında hep
konuşulacak bu iki gün içinde. Neticede, ortalama akraba evliliği sıklığımız Türkiye'de
yüzde 25 ve bu bazı bölgelerde yüzde 50’ye varıyor. Bu nedenle de yüzde 80’i
genetik olan hastalıkların da nadir hastalıkların da Türkiye'de görülme olasılıkları çok
daha fazla ve bunları da hepimiz de biliyoruz.
Dünya Sağlık Örgütü verilerline göre Avrupa ülkelerinde her 100 bin kişide 8
bin kişi nadir hastalığa yakalanmakta. Türkiye'de akraba evlilikleri ve kendi bölgesel
özelliklerimizden dolayı da bunun yüzde 12-17 arasında Türkiye'de daha sık
olduğunu biliyoruz, verileri bilmiyoruz ve neticede Türkiye'de 5 ila 7 milyon kişinin bu
hastalıklardan mustarip olduğunu öngörebiliriz.
Tüm dünyada olduğu gibi de çeşitli sorunları var. Bilgi birikimi yok, az. Uzman
hekim azlığı, tedaviler pahalı ve herhangi bir de regülasyon yok bu konuda. Nadir
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hastalıklarla ilgili ve yetim ilaçlarla ilgili bir kanun yok. Biraz aslında hasta
organizasyonlarının ve mağdur olanların da ilisilasyonuyla bu konu son 20 yılda daha
da ön plana çıktı. 1990’dan beri çalışılmakla birlikte, 2000’den beri öncelikli sağlık
sorunu olarak ele alındı.
Avrupa Komisyonunun kararına göre, bu Avrupa Sağlık Planındaki öncelikle
sağlık sorunlarından birisi. Ama aynı zamanda araştırma açısından da çok müthiş bir
kaynak ve aynı şekilde ilaç geliştirmesi açısından da şu anda sayılı ilaç, binlerce
hastalık için sayılı ilaç mevcut.
2009 yılında Avrupa Komisyonunun kararı ile, komisyon önerileriyle bunun
farklı aşamalarda 2013 yılına kadar üye ülkelerde çözülmesi önerildi ve istenen de
2009-2013 arasında her ülkenin, her 27 ülkenin kendi nadir hastalıklarıyla ilgili plan
ve stratejilerini hazırlaması. Nadir hastalıklarla tanım, kodlama ve kayıtlarını
oluşturması. Nadir hastalıklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi. Hastalıklarla ilgili
uzmanlık referans merkezlerinin oluşturulması. Bu çok önemli aslında, hastaların
sorunlarının çözülmesi için. Hasta organizasyonlarının güçlendirilmesi ve bunların da
sürdürülebilir olmasının sağlanması istenildi ve bunların da kanunlar belirlenmesi
istendi ve sonuçta her ülke kendi ulusal sağlık planını, kendi bütçesine, ihtiyacına
göre oluşturdu. Birazdan bunun gelişimini size göstereceğim. 2011’de bu şekildeydi
ve 2014 raporuna göre bu süreç içinde bu stratejik planlar, ulusal planlar
oluşturulmuş oldu.
Biz de Orphanet’e 2008’de dahil olduk ve bu süreçte gerçekten bu süreci
bütün katıldığımız toplantılarda gördük. Aslında bizim de şimdiden yapmamız
gereken bu kendi haritamızda, kendi planımızı Ulusal Nadir Hastalıklar ve Yetim
İlaçlar Strateji Planımızı oluşturmamız gerekli. Ama sonuçta her ülke birbiriyle aynı
değil. Toplantılara gittiğiniz zaman, farklı öncelikleri olduğunu sağlık politikalarını
görebiliyorsunuz. Fransa bu konuda en önde. 131 tane farklı referans merkezi var.
Bizden toplanmaya çalışılan verilerle de Türkiye verileri de oluşuyor bu arada.
Bunlar uzmanlık referans merkezlerinin sayıları. Farklı farkı referans merkezleriyle,
tematik referans merkezleriyle de bu işin daha doğru şekilde multidisiplineer olarak
çözümü öngörülmüş durumda. Tabii tanısı çok zor bu binlerce hastalığın. Bakın,
Türkiye'de aslıda daha fazla hastalığa tanı koyabiliyoruz; ama eldeki verilere göre
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tanı testi yapılabilen, bizde yapılabilen hastalıkların sayısı 164 bunların Almanya’daki
sayısı 2074; İtalya’daki 11 bin; Bulgaristan’da 84 şeklinde. Ama bunların hepsi aynı
hastalıklar değil; çoğu da biri diğerini yapmıyor. Böylece aslında ortak olarak hareket
etmeyi zorunlu kılan bir şey. Çünkü zaten milyonda bir, 70 milyonda 70 tane hastanız
için sistemi kurmanıza gerek yok. Tek bir ülkede yapılsa, hatta dünyada tek bir yerde
yapılsa yeterli.
Bu konuda araştırmalar da son derece hızlı ilerliyor. 2010 yılında Uluslararası
Nadir Hastalıklar Araştırma Konsorsiyumu kuruldu. Amerika, Kanada, Çin ve
Avustralya’nın da içinde olduğu ve bu Avrupa'daki belirli ülkelerin de olduğu. Nadir
hastalıkların genlerini bularak, özelliklerini bularak, hastalık yeni tedaviler geliştirmeyi
amaçlıyorlar. Emin olun, bunların bulunan tedavilerin pek çoğunun kaynağı hastası
da Türkiye'den gitmekte. Türkiye'deki nadir hastalığa sahip olan ailelerin genleri
bulunmakta; ama tedaviler o geni bulan genetikçiler tarafından ya da laboratuarcılar
tarafından bulunmakta.
Gördüğünüz gibi, 2014 yılında 128 tane hastalık için bu konsorsiyum ilaç
geliştirmiş durumda ve sürekli de bu da geliştiriliyor. Sonra tabii bu ilaçlar bize
bulunmuş olarak geri dönecek. Önemli olan bunu bulmak. Orfhanet olarak biz ne
yapıyoruz? Orphanet’in kendisi de bu bilgi eksikliği, uzman eksikliği, işbirliği eksikliği
ve bununla ilgili, hastaların sorunlarıyla ilgili kurulan bir veri portalı ve farklı ülkeler,
bütün Avrupa ülkeleri buna katılmak durumunda.
2006-2008-2011 arasında biz projede finansal destekli olabildiğimiz halde,
daha sonra 2011’den sonra sadece kolabere partneri olarak devam edebiliyoruz. Üye
ülke olmadığımız için, ama her türlü aksesimiz var ve Türkçe web sitesi de var.
Dünyada da her gün 20 bine yakın kişinin kullandığı bir site. Verilerinizi on-line olarak
herkesin girebildiği Türkçe bir sayfası da var ve bugün itibariyle 6760 hastalık, 5656
uzman klinik merkez, 3726 tanı laboratuarı, 17 bin uzman ve 19 bin günlük
ziyaretçinin olduğu bir sistem.
Orphanet Türkiye olarak da şu bilgileri topluyoruz aslında ve bunlar gerçekten
çok kritik öneme sahip. Aslında sağlık otoritesiyle birlikte bunu sürdürmemiz lazım;
hatta Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde de bu konuda çalışmalar var. Birebir bu
bilgilerin toplanması için o zaman daha doğru bir strateji yapılabilecek. Klinik,
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poliklinik kayıtların elde etmemiz gerekiyor. Kimler hangi laboratuarlar bu konuda
çalışıyor, hangi hasta organizasyonları var; hangi klinik araştırmalar sürdürülmekte;
hangi araştırma projeleri var ve de en önemlisi aslında hasta kayıtları ve biyo
materyallerin, biyo bankaların da verileri olması. Çünkü bu biyo bankalarınız varsa
ancak araştırmalarınız sürdürülebilir oluyor. Yoksa tek tük olan hastalar yurtdışına
gidiyor.
2008’den beri de bu nadir hastalıklar gününü 29 ya da 28 Şubat’larda takip
ediyoruz. Bir 6. Doğu Avrupa Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Konferansını
düzenledik, 2011’de İstanbul'da ve de 1. Ulusal Sempozyumu da düzenledik.
Umarım bunun devamı da olacaktır. Bilimsel Danışma Kurulumuz var.
Ben son olarak 2009 yılında Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız bu veritabanının
geliştirilmesi ve yaygınlaşmasının kullanılması için Avrupa Birliği projesi vermiştik,
TAEKS projesi. Oradaki çıktıları size okumak istiyorum: Bu belki gene başlangıç
noktası olabilir. Oradaki yine çalıştaydaki öneriler nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar
üzerine ayrı bir bakanlık biriminin oluşturulması. Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin
temsilcileri, üniversite, YÖK, TÜBİTAK, SGK, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim, Eczacılar
Birliği ve ilgili meslek ve hasta derneklerinin temsilcileriyle birlikte bir nadir hastalıklar
ve yetim ilaçlar ulusal kurulunun oluşturulması.
Nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar konusunda uluslararası kurum belge ve
kaynakların Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplanarak Türkçe çevirilerinin yapılması.
Bu çok önemli, Türkçe kaynağın olmaması. Aslında hasta tedavileri ve takipleri
açısından ve akademik mesleki kurumlar bünyesinde de nadir hastalıklar, yetim
ilaçlar konusunda merkezlerin oluşturulması önerilmişti.
Ben teşekkür ediyorum.
SLAYTLAR (UĞUR ÖZBEK)
OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın Prof. Uğur Özbek’e çok teşekkür ediyoruz.
ben şimdi sözü Ali Hocama bırakıyorum. İkinci konuşmacı Biyomarin şirketine bağlı
Biyotek firmasında çalışan, daha çok orphan hastalıklarla ilgili çalışmalarda bulunan
ve özellikle protein kimyasıyla ilgili çalışmaları olan Dr. Mohit Jain konuşmasını
yapacak.
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Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar
bir sağlık sorunu
Uğur Özbek
İstanbul Üniversitesi
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE)
Orphanet-Türkiye

NADİR HASTALIK
• Prevalansı 1/2000’den az olan hastalıklar “NADİR
HASTALIK” olarak tanımlanır. Bunların yaklaşık %80’i
genetik kökenli olup, kalan %20’sinin nedeni çevreseldir ya
da idyopatiktir.
• Bu hastalıklar, ülkeden ülkeye değişik epidemiyolojik
özellikler gösterseler de, her ülke için önemli bir toplumsal
sağlık sorunu oluştururlar ve özel nitelikte tanı-tedavi-izlem
güçlüklerine yol açarlar.
Bu nedenle, özel yaklaşım ve uygulamalara ihtiyaç duyan bu
hastalıklar sık görülen hastalıklardan ayrı olarak ele alınmayı
gerektirirler.
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Nadir hastalık X Genetik Hastalık
• Tüm genetik hastalıklar nadir hastalıktır
• Çoğu nadir hastalık genetiktir

Kaç Tane Nadir Hastalık var?
• Tanıma göre değişebilmekte
– Bulgu ve semptomlara göre.
• Klinik yaklaşım
– Özgün mekanizmaya göre
• Fizyopatolojik yaklaşım
– Özgün prognoz ve hastalık gidişatına göre.
• Klinik değerlendirme yaklaşımı
– Özgün tedavi yada girişim yanıtına göre
– Belirlenmiş etyolojiye göre
• Genetik kaynaklı
• Çevresel kaynaklı

• Orphanet’de 6760 belirgin fenotip mevcut
• Her ay 5-6 yeni hastalık tarif edilmekte
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Prevalans sıklıklarının dağılımı
Prevalence distribution of rare diseases
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TÜRKİYE’DE NADİR
HASTALIKLAR VE YETİM
İLAÇLAR
• Akraba evliliklerinin çok sıkça rastlandığı ülkemizde Nadir
Hastalıkların fazlasıyla mevcut olması genetik
araştırmacıların dikkatini çekmektedir.
• WHO verilerine göre, Avrupa ülkelerinde her yüz bin
kişide 8 bin kişi, nadir hastalığa yakalanmaktadır.
Türkiye'de akraba evliklileri neticesi nadir hastalıkların
prevalansı daha yüksektir. AB'de akraba evliliği binde 3-10
iken, Türkiye'de yüzde 12-17 arasındadır.
• Dolayısıyla Türkiye’de yaklaşık 5-7 milyon kişinin Nadir
Hastalıklardan etkilenmiş olması beklenmektedir.

53

TÜRKİYE’DE NADİR
HASTALIKLAR VE YETİM
İLAÇLAR
• Ancak, Nadir Hastalıklarla ilgili tüm dünyada
yaşanan sorunlar bizim ülkemizde de
yaşanmaktadır.
– Bilgi birikimi ve bu konularda uzman hekim azlığı,
– bu hastalıkların tedavilerin çok pahalı olması
(Nadir Hastalıklı bireyin Avrupa'da yıllık ortalama
sağlık giderinin 300 bin avro) (British Journal of Clinical
Pharmacology (2006; 61:355-60)

– Ülkemizde bu güne dek Nadir Hastalıklar ve Yetim
İlaçların tanımlandığı bir yönetmelik bulunmaması

Nadir Hastalıklar Dünyada ve
Avrupa’da öncelikli sağlık sorunu
• Halk sağlığı açısından
– 1999 dan beri bilgi paylaşımı sürüyor
– 2008’de Avrupa Komiisyonu bu konuyu 2008-2013 öncelikli
sağlık sorunu arasına aldı

• Araştırma açısından
– Konuyla ilgili araştırma öncelikleri stratejileri belirlendi

• İlaç geliştirilmesi açısından
– 1999’da yetim ilaç kararı çıktı
– 100 e yakın ilaç piyasada
– 700 den fazla ilacın çalışmaları sürüyor
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COUNCIL RECOMMENDATION
on an action in the field of rare diseases
Nadir Hastalıklar alanında bir aksiyon oluşumu için
Komisyon önerileri
1.
2.

3.
8.

9.

10.

Rare diseases are a threat to the citizens health as they are life-threatening or chronically debilitating diseases
with a low prevalence and a high level of complexity.
The Community Action Programme on Rare Diseases, including genetic diseases, was adopted. This
programme defined the prevalence for a rare disease as affecting no more than 5 per 10 000 persons in
Europe
“Orphan medicinal products" when intended for the diagnosis, prevention or treatment of a life-threatening or
chronically debilitating condition affecting not more than 5 in 10 000 persons in the Community
It is estimated that between 5 000 and 8 000 distinct rare diseases exist, affecting between 6 % and 8 % of
the population in the course of their lives. The total number of people affected by rare diseases in the EU is
between 27 and 36 million – roughly 5 million in Turkey.
According to the Orphanet database, of the thousands of known rare diseases for which a clinical identification
is possible, only 250 of them have a code in the existing International Classification of Diseases (ICD) (10th
version). An appropriate classification and codification of all rare diseases is necessary in order to give them
the necessary visibility and recognition in national health systems.
Importance of reference networks are particularly high for rare diseases by reason of the rarity of these
conditions, which implies both a limited number of patients and a scarcity of expertise within a single country.
Gathering expertise at European level is therefore most important in order to ensure equal access to accurate
information, appropriate and timely diagnosis and high quality care for rare disease patients
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COUNCIL RECOMMENDATION
on an action in the field of rare diseases
Nadir Hastalıklar alanında bir aksiyon oluşumu için
Komisyon önerileri
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nadir hastalıklarla ilgili plan ve stratejilerin
hazırlanması
Nadir hastalıklarla ilgili tanım, kodlama ve kayıtların
yeterli düzeyde oluşturulması
Nadir hastalıklarla ilgili araştırmaların desteklenmesi
Nadir hastalıklarla ilgili uzmanlık referans
merkezlerinin oluşturulması
Hasta organizasyonlarının güçlendirilmesi
Nadir hastalıklarla ilgili yapılan tüm çalışmaların
sürdürülebilir olmasının sağlanması

Nadir Hastalıklar için Ulusal Sağlık
Planlarının 10 temel kapsamı
1.

Nadir Hastalıkların epidemiyolojik bilgisinin arttırılması

2.

Nadir Hastalıkların özelliklerinin tanınması

3.

Nadir Hastalıklarla ilgili bilgilerin halk, sağlık uzmanları ve
hastalar için geliştirilmesi

4.

Nadir Hastalıklar konusunda sağlık uzmanlarının eğitilmesi

5.

Tanı testlerine erişimin ve taramanın organize edilmesi

6.

Hasta bakımı kalitesinin arttırılması ve tedavi olanaklarına
erişimin geliştirilmesi

7.

Yetim ilaçlar konusuna daha bilinçli eğilimin sağlanması

8.

Hastalarda Nadir Hastalıklar ile birlikte ortaya çıkan özel ihtiyaç
gereksinmelerinin giderilmesi

9.

Nadir Hastalıklar ile ilgili araştırmaların geliştirilmesi

10. Ulusal ve Avrupalı işbirliklerinin geliştirilmesi
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Nadir hastalıklar alanında ülkelere göre plan ve stratejiler açısından
durum-2011
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Nadir hastalıklar alanında ülkelere göre plan ve stratejiler açısından
mevcut durum-2014

Uzmanlık Merkezleri henüz çok az ülkede faaliyette
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Referans merkezlerinin uzmanlık kategorileri	
  	
  
• Tüm nadir hastalıklar	
  	
  
•	
  	
  Nadir otoimmün hastalıklar
•	
  Kardiyovasküler hastalıklar
•	
  Nöropediyatrik hastalıklar ve malformasyonlar
•	
  Cilt hastalıklar
•	
  Endokrin hastalıklar
•	
  Karaciğer barsak ve safra yolları hastalıkları
• Nadir kan hastalıkları
• Kalıtsal metabolizma hastalıkları
•	
  Nörolojik hastalıklar
•Solunum sistemi hastalıkları
•Nadir kanserler (çocukluk çağı kanserleri)
•……….

Avrupa’da tanı testleri

Ülkelerde yapılmakta olan tanı testlerin sayıları
59

WWW.ORPHA.NET

Avrupa Nadir Hastalıklar ve
Yetim İlaçlar Veri ve Bilgi Portalı

Orphanet 1997’de eksiklikleri çok hissedilen
aşağıdaki problemleri çözebilmek için
kuruldu …..
• Bilgi eksikliği
ansiklopedisi
• Az uzman
• Az işbirliği
• Hasta toplamadaki
• zorluklar

Nadir Hastalıklar
Uzmanlar rehberi
Araştırma projeleri işbirliği
Hastaların gönüllü kayıt
olabilmeleri için On-line servis
Klinik denemeler rehberleri

§ İşbirliği azlığı
§ Hastaların yalnız
hissetmemeleri

OrphanXchange
Hasta destek dernekleri
Bir kişiye başvuru servisi
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Countries participating in the Orphanet Joint Action (2011-2013)
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http://www.orpha.net/national/TR-TR/index/orphanet-türkiye/
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Orphanet Dünya’da
kullanılıyor
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Veribankasındaki son durum
(13.09.2014)
• 6760
• 5656
• 3726
• 17366
• 18910

hastalık
uzman klinik/merkez
tanı laboratuvarı
uzman
günlük ziyaretçi

Türkiye, ORPHANET organizasyonuna 2007 yılında
katıldı.
ORPHANET-Türkiye’nin işlevi, Türkiye’de Nadir
Hastalıklar ve Yetim İlaçlar konusunda genel bilincin
artırılmasına katkıda bulunmak ve ORPHANET
Uluslararası Veri Tabanı’nın Türkiye’de tanıtılması ve
kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
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FORMLARIMIZ
NADİR	
  HASTALIKLAR*	
  İLE	
  İLGİLİ	
  UZMAN	
  KLİNİK/POLİKLİNİK	
  
KAYIT	
  FORMU

*Sıklığı	
  1/2000’den	
  az	
  olan	
  hastalıklar	
  Nadir	
  Hastalık	
  olarak	
  kabul	
  edilmektedir

NADİR	
  HASTALIKLAR*	
  İLE	
  İLGİLİ	
  KLİNİK	
  LABORATUVAR	
  
KAYIT	
  FORMU

*Sıklığı	
  1/2000’den	
  az	
  olan	
  hastalıklar	
  Nadir	
  Hastalık	
  olarak	
  kabul	
  edilmektedir

NADİR	
  HASTALIKLAR*	
  İLE	
  İLGİLİ	
  HASTA	
  ORGANİZASYONU	
  
KAYIT	
  FORMU

*Sıklığı	
  1/2000’den	
  az	
  olan	
  hastalıklar	
  Nadir	
  Hastalık	
  olarak	
  kabul	
  edilmektedir

NADİR	
  HASTALIKLAR*	
  İLE	
  İLGİLİ	
  KLİNİK	
  ÇALIŞMA	
  
KAYIT	
  FORMU

*Sıklığı	
  1/2000’den	
  az	
  olan	
  hastalıklar	
  Nadir	
  Hastalık	
  olarak	
  kabul	
  edilmektedir

NADİR	
  HASTALIKLAR*	
  İLE	
  İLGİLİ	
  ARAŞTIRMA	
  PROJESİ	
  
KAYIT	
  FORMU

*Sıklığı	
  1/2000’den	
  az	
  olan	
  hastalıklar	
  Nadir	
  Hastalık	
  olarak	
  kabul	
  edilmektedir

NADİR	
  HASTALIKLAR*	
  İLE	
  İLGİLİ
HASTA	
  KAYITLARI,	
  BİYOLOJİK	
  MATERYALLER	
  ve	
  BİYOBANKA
KAYIT	
  FORMU

*Sıklığı	
  1/2000’den	
  az	
  olan	
  hastalıklar	
  Nadir	
  Hastalık	
  olarak	
  kabul	
  edilmektedir
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•2009-2011:
– Nadir Hastalık
ve Orphanet
tanıtım ve
bilgilendirme
broşürlerinin
hazırlanması

•2009-2011:
– Orphanet-Türkiye web sitesinin kurulması
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•2009-2011:
– Nadir Hastalılar ve Yetim İlaçlar 6. Doğu Avrupa
Konferansı ve 1. Ulusal Sempozyumu’nun
düzenlenmesi
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ORPHANET-TÜRKİYE BİLİMSEL
DANIŞMA KURULU
• Her üye kendi uzmanlık alanına giren hastalıklar ve
bu hastalıklar çerçevesinde, ilgili klinikler, klinik
laboratuvarlar ve araştırma ekipleri hakkında bilgi
v e r m e k l e
y ü k ü m l ü d ü r .
• Üyeler uzmanlık alanları ile ilgili verilerin eksiksiz
ve doğru olup olmadıklarını
kontrol etmekle
y ü k ü m l ü d ü r l e r .

ORPHANET-TÜRKİYE BİLİMSEL
DANIŞMA KURULU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dr. Seher Başaran
Prof. Dr. Rüveyde Bundak
Prof. Dr. Günnur Deniz
Doç. Dr. Ali Dursun
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur
Doç. Dr. Hülya Kayserili
Prof. Dr. Gönül Oğur
Prof.Dr.Ferda Özkınay
Prof. Dr. Hüseyin Özbey
Prof. Dr. Meral Özgüç
Prof. Dr. Piraye Serdaroğlu
Prof. Dr. Teoman Soysal
Prof. Dr. Adnan Yüksel

Sitogenetik
Pediatrik Endokrinoloji
Immünoloji
Metabolizma Hastalıkları
Pediatrik Romatoloji
Dismorfoloji
Sitogenetik ve Dismorfoloji
Pediatrik Genetik
Çocuk Cerrahisi
Moleküler Biyoloji
Nöromüsküler Hastalıklar
Hematoloji
Pediatrik nöroloji, Teratoloji
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TAIEX WORKSHOP PROGRAM
MAY 28th-29th, 2009, TURKISH MINISTRY OF HEALTH, ANKARA
Enhancing the Orphanet Database for Rare Diseases in Turkey

TAIEX ÇALIŞTAYI (02-03 TEMMUZ 2009, SAĞLIK
BAKANLIĞI, ANKARA)
1. ÇALIŞTAY GRUBU SONUÇ RAPORU VE ÖNERİLERİ

•
•
•
•
•
•
•

Çalıştay Tarihi ve Saati:
03.Temmuz.2009, 11.30-12.30
Çalıştay Yeri
:
Sağlık Bakanlığı
Çalıştayın Konusu : Türkiye’de Orphanet Veri Tabanı’nın Geliştirilmesi
ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Konusunda Öneriler
Çalıştayın Birincil Amacı: Türkiye’de Nadir Hastalıklar’ın ve Orphanet
Veri Tabanı’nın tanıtılması.
Çalıştayın İkincil Amaçları:
1) Türkiye’de Nadir Hastalıklar konusunda sağlık mensupları ve
toplum düzeyinde farkındalık yaratılması.
2) Türkiye’de Nadir Hastalıklar konusunda güvenilir veri toplanması.
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1.
2.

3.

4.

Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar” üzerine ayrı bir bakanlık birimi
oluşturulması,
Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin temsilcileri, Üniversite
temsilcileri, YÖK temsilcisi, TÜBİTAK temsilcisi, SGK temsilcisi,
Maliye Bakanlığı temsilcisi, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcisi, Türk
Tabipleri Birliği temsilcisi, Türk Eczacılar Birliği temsilcisi, ilgili
meslek derneklerinin temsilcisi, ilgili hasta organizasyonlarının
temsilcisi, referans merkezlerinin temsilcileri, özel sağlık sektörü
temsilcisi, ilaç sektörü temsilcisi ve Orphanet-Türkiye
temsilcisinden oluşacak bir “Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar
Ulusal Kurulu” oluşturulması,
Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar” konusunda uluslararası
kurumsal belge ve kaynakların Sağlık Bakanlığı bünyesinde
toplanarak Türkçe’ye çevirilerinin yapılması,
Akademik ve mesleki kurum-kuruluşlar bünyesinde “Nadir
Hastalıklar ve Yetim İlaçlar” konusunda kurul/birim/merkez
oluşturulması ve konu ile ilgili meslek ve hasta örgütleri
kurulmasının teşvik edilmesi yararlı olacaktır.

Teşekkürler
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gidiyor.
2008’den beri de bu nadir hastalıklar gününü 29 ya da 28 Şubat’larda takip
ediyoruz. Bir 6. Doğu Avrupa Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Konferansını
düzenledik, 2011’de İstanbul'da ve de 1. Ulusal Sempozyumu da düzenledik.
Umarım bunun devamı da olacaktır. Bilimsel Danışma Kurulumuz var.
Ben son olarak 2009 yılında Sağlık Bakanlığıyla yaptığımız bu veritabanının
geliştirilmesi ve yaygınlaşmasının kullanılması için Avrupa Birliği projesi vermiştik,
TAEKS projesi. Oradaki çıktıları size okumak istiyorum: Bu belki gene başlangıç
noktası olabilir. Oradaki yine çalıştaydaki öneriler nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar
üzerine ayrı bir bakanlık biriminin oluşturulması. Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinin
temsilcileri, üniversite, YÖK, TÜBİTAK, SGK, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim, Eczacılar
Birliği ve ilgili meslek ve hasta derneklerinin temsilcileriyle birlikte bir nadir hastalıklar
ve yetim ilaçlar ulusal kurulunun oluşturulması.
Nadir hastalıklar ve yetim ilaçlar konusunda uluslararası kurum belge ve
kaynakların Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplanarak Türkçe çevirilerinin yapılması.
Bu çok önemli, Türkçe kaynağın olmaması. Aslında hasta tedavileri ve takipleri
açısından ve akademik mesleki kurumlar bünyesinde de nadir hastalıklar, yetim
ilaçlar konusunda merkezlerin oluşturulması önerilmişti.
Ben teşekkür ediyorum.
SLAYTLAR (UĞUR ÖZBEK)
OTURUM BAŞKANI- Evet, Sayın Prof. Uğur Özbek’e çok teşekkür ediyoruz.
ben şimdi sözü Ali Hocama bırakıyorum. İkinci konuşmacı Biyomarin şirketine bağlı
Biyotek firmasında çalışan, daha çok orphan hastalıklarla ilgili çalışmalarda bulunan
ve özellikle protein kimyasıyla ilgili çalışmaları olan Dr. Mohit Jain konuşmasını
yapacak.
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MOHİT JAİN- Günaydın.
Kendim ve kurumum adına bizi konuşmak üzere davet ettiğiniz için teşekkür
etmek istiyorum.
Bugün sizlere çok geniş kapsamda yer alan mevzuat konularından
bahsetmeye çalışacağım yetim ilaçlarla ilgili olarak ve bu geniş kapsamda yer alan
bu konuda hem düzenleme konusunda, hem yasal düzenlemeler, hem de
uygulamada karşılaşılan ve erişimle ilgili sorunlardan ve zorluklardan bahsetmeye
çalışacağım.
Biz aslında şu andaki mevcut durumumuzla, geçmişteki durumumuzu
karşılaştırmamız gerekiyor. Tam olarak ne yapmamız gerektiğini görmek açısından.
Bence burada önemli olan konulardan birincisi bir dayanağın bulunması gerekiyor.
Yetim ilaçlar aslında sosyal ihtiyaçlara göre belirleniyordu. Sosyal ihtiyaçlara
baktığımız zaman, herkesin sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlaması gerekiyor.
Burada hem ötekileştirilmiş, hem de daha savunmasız kalan gruplar da yer almakta.
Bu çok büyük bağlamda tanıma da yansımış durumda, yetim ilaçlar
konusunda. Zaten halihazırda bahsedildi, pek çok yetim nadir hastalık var. Her hafta
beş tane yeni nadir hastalık tanımlanıyor ve keşfediliyor ve bunların büyük bir
çoğunluğu genetik geçişli ve bunların büyük çoğunluğu ciddi ve yaşam tehdit edici
hastalıklar. Bunlara yetim veya nadir olarak adlandırılıyor. Çünkü sağlık hizmetlerinde
bu hastalıkların tedavisi çok zordu. Farklı zorlukları da beraberinde getiriyordu, bu
hastalıkların tedavisi ve araştırma konusunda zorluklar ve teşvikler, yenilik,
inovasyon teşvikleri açısından da zorlukları beraberinde getiriyordu.
Çeşitli tanımlar geliştirildi ve bu tanımların kapsamı da çok geniş. Daha önce
çok yerleşmiş tanımlar da geliştirilmiş durumda. Şu anda ultra nadir hastalık tanımı
da geliştirilmeye çalışılıyor. Aslına bakarsanız, bu ayrıca tanının yapılabilmesi, belirli
ilaçların geri ödemesinin zorluğunu gösterebilmek amacıyla ultra nadir hastalığının
tanımı geliştirilmeye başlandı.
Yetim ilaçlar nadir bozukluklar ve hastalıklar için geliştirilmiş olan ilaçlardır ve
bu hastalıkların prevelansı Amerika Birleşik Devletleri’nde 200 binde 1’den daha
düşüktür. Avrupa Birliğindeki mevzuattaki tanıma göre, Amerika Birleşik Devletleri’nin
mevzuatının tanımına göre. Ama, Avrupa Birliğine üye ülkeler içerisinde ise
72

prevelansı 5/10 000’in altındadır. Mevzuattaki tanıma göre ve bu hayat boyu süren
hastalıklardır ve hayat boyu bakım ve sağlık hizmetinin sunulması gereken
hastalıklardır ve bu hastalıkların büyük bir çoğunluğunu tedavi etmesi çok zor ve bu
hastalığın ilerlemesini engellemek çok daha zor diğer hastalıklarla kıyasladığımızda,
karşılaştırdığımız zaman.
Genellikle bu yetim ilaçlarla ilgili yapılan inovasyonlar biyoteknoloji alanında
gerçekleştiriliyor. İnnovatif teknolojiler uygulanmaya çalışılıyor ve endüstride
inovasyon odaklı bir yaklaşım benimsenmiş durumunda. Çünkü bu hastalık alanına
baktığımız zaman, çok küçük teknoloji şirketleri de var, firmaları da var ve bu firmalar
inovasyon odaklı yaklaşımla kurulmuş firmalardır.
Dolayısıyla, bu mevzuatın geliştirilmesinin gerekçelerine ve tarihine bakacak
olursak, mevzuat nadir hastalıkları bulunan hastaların zamanında sağlık hizmetlerine
erişim

sağlama

konusunda,

tedaviye

erişim

sağlama

konusunda

sorun

yaşamalarından dolayı kaynaklanmıştır. Bunun kısmen çok farkındalıklarının yüksek
olmamasından, bilgi eksikliğinden de kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bunun dışında,
sağlık hizmetlerinin altyapısı da çok sınırlı düzeydeydi ve bunun dışında teşvikler
yetersizdi. Bu tedavilerin geliştirilmesi için verilen teşvikler inovasyonu teşvik
etmiyordu ilaç firmaları arasında ve diğer endüstrilerde teşvik sağlamıyordu.
Dolayısıyla, 1983 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi nadir hastalıklar
için inovasyonun teşvik edilmesi gerektiğini kabul etti. Bütün nadir hastalıklar için ve
gerekli olan teşvikleri de uygulamaya koydu. İlginç olan noktalardan birisi ise
odaklandıkları noktalardan birisi nadir hastalıklar için yeterli ilaçları geliştirmeye
çalıştılar ve tabii ki burada beraberinde mali kayıplar da beraberinde gelecekti ilaçları
geliştirirken. Bunun da dikkate alınması gerekiyor.
Amerika Birleşik Devletleri yetim ilaç mevzuatını geliştirdikten sonra, bu
mevzuat diğer ülkeleri de ve diğer piyasaları, pazarları da teşvik etti. Görmüş
olduğunuz gibi, bundan sonra yeni pazarlar da, diğer pazarlar da bu hastalara
hizmeti sunma yönünde çalışmalar yapıldı. Teşvikler geliştirildi, yasal düzenlemeler
geliştirildi. Çok çeşitli sayıda yasal düzenleme olduğunu görüyorsunuz. Resmi
protokoller ve destek programları, bilimsel destekler sağlandı pek çok pazarda.
Zaman içerisinde çok net tanımlar geliştirildi. Yetim ilaçla ve hastalıkla ilgili olarak.
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Bunun dışında pazar münhasıriyeti de vardı. Dolayısıyla, yetim ilaç imalatçıları
bu zaman içerisinde yatırımlarını geri kazanabileceklerdi, yatırımın getirisini elde
edebileceklerdi. Ücretliler azaltıldı, düşürüldü ve aynı zamanda kayıt süreçleri
hızlandırıldı. Araç araştırma ve geliştirme çalışmalarına çok önemli teşvikler sağlandı.
Bu nadir hastalıklarla ilgili araştırmalar çok önemli olabilir. Hastalıkların özellikleri
açısından ki, daha sonra ilerleyen aşamalarında bu özelliklerden bahsediyor
olacağız.
Önemli olan noktalardan birisi, yetim ilaç politikaları çok başarılı oldu,
araştırmaların teşvik edilmesi açısından. Dolayısıyla, artışa bakacak olursak, nadir
hastalıklar, nadir ilaçlar geliştirildi. Bunlar projeleri gösteriyor, nadir hastalıklar ve
yetim ilaçlarla ilgili araştırmaların sayısını gösteriyor ve yıllar içerisinde bu politikalar
sonucunda İmey bölgesinde araştırmaların sayısının giderek arttığını görüyorsunuz
ve aynı zamanda pazarlara sunulmuş olan, pazarda ruhsat alan yetim ilaçların
sayısının da giderek arttığını görüyorsunuz.
Bunun dışında, nadir hastalıkları iyi tedavi etmek için geliştirilen yetim ilaçların
sayısının da yıllar içerisinde çok önemli miktarda arttığını görüyoruz. Dolayısıyla, bu
mevzuat araştırmaların teşvik edilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi açısından çok
başarılı oldu. Aslına bakarsanız, mevzuatın başarısının ardında yatan önemli
dayanaklardan birisi de bu olmuştur. Ancak, aynı zamanda hastaların, nadir hastalık
tedavilerine erişimi, aynı trendi takip etmedi. Karışık düzeylerde erişim söz
konusuydu tedavileri. Farklı düzeylerde erişim vardı. Her bir ülkenin politikalarında
bunu zaten görmek mümkündür, erişim açısından.
Dolayısıyla, tedaviler geliştirilebiliyor, hazırlanabiliyor. Ama hastaların bu
tedaviye erişimi çok zorlayıcı ve zor olabiliyor. Bunu kabul eden pek çok ülke, bu
ihtiyacı fark eden pek çok ülke politikalar geliştirmeyi amaçladı, özel politikalar
geliştirmeyi amaçladı. Hastaların erişimi ve bu ilaçların geri ödemesiyle ilgili olarak.
Dolayısıyla, nadir hastalıklarla belki farklı bir sistem mekanizma getirilebilirdi diye
dündüler. Mesela, Almanya'da yetim ilaçların potansiyel bütçe etkisi 50 milyon
Euro’dan daha azsa, o zaman ek maliyet fayda analizine tabii tutulmak zorunda değil.
Böylelikle klinik değerini artırabiliyorsunuz ilacın.
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Birleşik Krallık’da ise, İngiltere ve İskoçya’da ise bir mevzuat geliştirildi ve bu
mevzuat çerçevesinde faydalılık perspektifinden uzaklaşıldı. Yani maliyet, fayda ve
yaklaşımında uzaklaşıldı ve daha geniş kapsamla toplumsal perspektifi nasıl
kullanabiliriz,

bu

ilaçlara

erişim

açısından

baktılar.

İhtiyaçları

ve

hasta

gereksinimlerini dikkate aldılar. Çünkü bu ilaçların farklı ekonomik etkileri vardır ve
ekonomik geçmişleri vardır geliştirme çalışmaları açısından.
Hollanda’da özel bir mevzuat geliştirildi. Yetim ilaçlara erişim açısından ve
onay süreciyle ilgili de ilaç pazara girdikten sonra dört yıllık bir süreç tanınıyor,
koşullu onay sürecidir bu. Yeniden değerlendirme yapılıyor, ilacın değeriyle ilgili
olarak, dört yılın sonunda. Polonya’da ise bir bu hastalık gruplarına erişim
programları geliştirildi. Bir komite oluşturuldu. Bu komite vasıtasıyla tedaviyi kim
alabiliyor, kim alamıyor bunun araştırmasını yaptılar. Adil erişimi tabii ki o hastalık
tedavi grubu ve komite tarafından nasıl tanımlandığına göre değişiyordu.
Rusya’da ise ulusal öncelik olarak belirlendi, yetim hastalıklar ve buna göre
finansman sağlandı ve geri ödemesi sağlandı. Federal kanunda da bu yer aldı.
Federal kanunda kesinlikle belirli, spesifik nadir hastalıklara tedavi sunulacağı
yönündü taahhütlerde bulunuldu. Daha önce söylediğim gibi, erişim programları
mevcut ve hastaların, nadir hastalıkları olan hastaların tedavi hizmetlerine ve
tedavilere erişmesini sağlamayı amaçlıyor. Tabii ki, erken erişimin sağlanması önemli
bu noktada. Fransa ve İtalya’da böyle erken erişim programları var ve bunlar çok
başarılı programlar. Hastaların tedavilere erişmelerini sağlıyor, ilaçların geliştirilmesi
sürecinde.
Belçika ve Avusturya’da ise yine maliyet fayda analizini gerçekleştirme şartı
aranmamaya başlandı artık ve böylelikle daha fazla artış sağlandı erişimde. Şimdi,
bu mevzuatlara baktığımız zaman, mevzuat olumlu yönde ilerliyor ve toplumsal
perspektifi dahil edecek şekilde ilerlemeye başladı. Bu sorunun üstesinden gelmek
amacıyla ve gerçekten faydalılık perspektifinden uzaklaşmaya çalışıyor. Erişim
sağlamaya çalışıyor hastalara. Mevcut olan en iyi tedaviyi sunmaya çalışıyor ve tabii
ki burada bir iş modeli var. Yetim ilaçların geliştirilmesiyle ilgili olarak, bu iş modeli
biraz farklı. Çünkü burada çok büyük bir yatırımın yapılması gerekiyor; araştırma,
geliştirmeye yatarım yapılması gerekiyor büyük miktarda. Bu sebepten dolayı ne
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anlama geliyor bu en nihayetinde? Yetim ilaç şirketlerinin riskli bir iş modeli vardır ve
bu iş modeli çok kârlı olmayabilir; çok kolay da olmayabilir ve bunun bir parçasına
baktığımız zaman, görevleri ve yükümlülükleri açısından da çok önemli sorunlarla
karşılaşabilirler.
Daha önceki konuşmacılarımız zaten tarihsel verilerin olmadığı yönünde,
eksiklerin olduğu heterojenlik konusunda, eksiklerin olduğu ve farkındalığın yetersiz
olduğu konusunda zorlukların yaşandığını ifade ettim ben. Ayın zamanda klinik
çalışmaları

hastaları

dahil

etme

konusunda

sorunlar

yaşanabiliyor;

zorluk

yaşanabiliyor. Bütün dünya genelinde böyle zorluklar var. Gerçekten bazı hastalar
yer değiştirebiliyor çevresinde, klinik programlara katılmak için.
Bunun için çok büyük bir işbirliğinin yapılması gerekiyor. Hekimler, hasta
organizasyonları ve sağlık bakanlıkları arasında işbirliğinin kurulması gerekir.
İşbirliğine dayalı bir ortamın oluşturulması gerekiyor. İlaçların geliştirilmesi ve erişimin
iyileştirilebilmesi ve bu erişimin devam ettirilmesi ve hastalıklarla ilgili araştırmaların
devamlılığının sağlanması amacıyla. Tabii ki, burada ideal bir proses yok, özel bir
süreç yok. Süreç zaten mevcut, ama bu sürecin sürekli iyileştirilmesi gerekiyor ve pek
çok amacına da bu süreçte ulaşıldığını söyleyebiliriz.
Bu karmaşıklık nadirliği de artırıyor. Bu da ne anlama geliyor? Bu nadir
hatsallıklar ve yetim ilaçlarla ilgili zorluklar için koordinasyonun sağlanması gerekiyor.
Önemli noktalardan birisi bu mevzuattan, yetim ilaç mevzuatından ve politikalarından
faydalanabilecek olan hastaların sayısını artırmak önemlidir. Türkiye'de zaten bu
mevzuat ve politikaların tartışılacağını biliyoruz. Gerçekten çok savunmasız olan
hasta grupları var. Bazen ötekileştirilmiş olabiliyorlar. Toplumun içerisinde en iyi
tedavi ve bakım hizmetlerine erişim konusunda sıkıntı yaşayabilen toplumun bazı
kesimleri olabiliyor. Bunlara fırsat sağlanması gerekiyor. Bu büyük bir zorluk ve
erişimin mutlaka bu hastalara sağlanması önem arz etmekte.
Aynı zamanda farkındalığın da artırılması gerekiyor. Tanı altyapısının
iyileştirilmesi gerekiyor ki, böylelikle hastaların erken tanısı yapılabilsin ve erken
tedavi uygulanabilsin ve hastalık bu şekilde ya da ilerletilmesi hafifletilmiş olabilir,
erken düzeyde bu sayede. Daha fazla uzman merkezinin olması gerekiyor. Hastaları
uzman merkezleri arasında gönderebilirsiniz, havale edebilirsiniz. Mesela, Avrupa
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Birliği çevresinde böyle bir merkez var. Güzel bir mevzuatımız var ve hastalar bu
sayede uzman merkezlerine gidebiliyor. Avrupa Birliği üye ülkeleri içerisindeki
merkezlere gidebiliyor. Eğer tedavi varsa zamanında verilmesi gerekiyor. Kronik
hastalığı olan kişilerin hastalıkları kroniktir. Bu hastaların ileri düzeyde tedavi
edilmesine rağmen, ilerlemiş olduğunu da biliyoruz ve bazen geri döndürülemez bir
hasar da bırakabiliyor hastalarda, geç tedavi yapıldığı için.
Fiyatlandırma, geri ödeme zorlukları da var ve bunların çok adil bir çerçeveye
yerleştirilmesi gerekiyor. Acil bir çerçevede hastalara erişimin nasıl sağlanacağının
tartışılması gerekiyor. Yetim hastalığı bulunan kişiler ve bunun dışında bazı ihmal
edilmiş olan başka hastalıklar da var. Bunlar toplum için çok kritik öneme sahiptir.
Dolayısıyla, inovasyonu teşvik etmek amacıyla bazı desteklerlin sağlanması ve
bakım hizmetlerinin geliştirilmesi gerekiyor.
Sözlerime teşekkür ederek son vermek istiyorum, teşekkürler.
SLAYTLAR (MOHIT JAIN)
OTURUM BAŞKANI- Konuşmacıya teşekkür ediyoruz.
Şu an konuşmayı yapacak kişi, Prof. Dr. Michael Schlander. Heidelberk
Üniversitesinden. Uzun yıllar Amerika, Belçika ve Almanya gibi ülkelerde birkaç ilaç
şirket deneyimi de yaşamış. Dolayısıyla, konunun farklı taraflarına dokunmuş. Bizim
için de önemli olacağını düşündüğüm bir perspektiften bakacak ve bize sunacağı
konu, İntermentions For Rare/ Ultra-Rare Disorders and the Logiç of Cost
Effectiveness. Tabii, bu fiyatlandırma açısından SGK'mızı da ilgilendirecek.
Buyurun, Sayın Profesör Schlander.
Prof. Dr. MİCHAEL SCHLANDER (Heidelberk Üniversitesi)- Çok çok
teşekkür ediyorum, beni tanıtmış olduğunuz için. Bugün bulunmak ve davet edilmiş
olmak benim için bir onur. Öncelikle belirtmek isterim.
Çok kısaca maliyet etkinliği mantığı ve bu konu ilaçların hem nadir, hem de
ultra nadir bozukluklarla ilgili olarak değerlendirilmesi konusunda nasıl bir ilgisi
olduğunu

ya

da

ilgisi

bulunmadığını

anlatmaya

çalışacağım.

Ben

sağlık

ekonomistiyim. Öncelikle bunu söylemekte fayda görüyorum. Tabii ki, tıp okuduğum
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History
of OD Regulations
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cognition of Orphan Drug Designations
•1983 : US Orphan Drug Act (ODA)
	
  
	
  

EU Member States
•1993	
  programs
: Japanese Orphan
regulation effective
–	
   National-level
and policies
to acknowledge

	
   orphan drug status (R&D grants, application fee waivers,
•1995 :EU Council Resolution of ODs

accelerated review, waiver of Health Technology
Assessment,
etc.)
•1997 : Australia Orphan Drug Policy effective

Brazil

•

•1999.2000: EU Regulation on Orphan Medicinal Products
2007 ANVISA
priority review for orphan drugs
published

Canada

•

• 2003 – 2011 Legislations in Taiwan, South Korea, Colombia,
Recognizes
orphan drugs for rare diseases that no
Peru, Mexico, , Paraguay, and Argentina
existing therapy available and provides substantial
benefit/improvement
October 16, 2014

81

October 16, 2014
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Countries with rare disease definitions and legislation
cognitionhave
of different
Orphan
Drug and
Designations
definitions
incentives
	
  

US	
  

EU Member States
Oﬃcial	
  
Protocol	
  	
  &	
  
Assistance	
  

ü

EU	
  

ü

Japan	
  

ü

Australia	
  

ü

Canada	
  

û	
  

Alterna>ve	
  
mechanisms	
  

China	
  

û

Mexico	
  

ü

Colombia	
  

ü

– National-level programs and policies to acknowledge
<	
  200,000	
  
Provides	
  legal	
  
<5	
  in	
  10,000	
  
<	
  2,000	
  
	
   orphan drug status
aﬀected	
  (R&D grants, application
access	
  to	
   fee waivers,
•No	
  return	
  on	
  
<	
  50,000	
  
persons	
  (<1	
  
people	
  
unapproved	
  
Deﬁni>on	
  /	
  
investments	
  
persons	
  
per	
  10,000)	
  
<	
  5	
  in	
  
•Not	
  
drugs	
  to	
  treat	
  
-‐	
  
<1	
  in	
  5,000	
  
accelerated
review,
waiver
Health
Requirements	
  
•No	
  
•of
	
  Serious	
  
high	
  
•Not	
  Technology
10,000	
  
expected	
  to	
  
serious	
  or	
  life	
  
sa>sfactory	
   health	
  priority	
   commercially	
  
recover	
  R&D	
  
threatening	
  
treatments	
  
viable	
  
Assessment, etc.)
costs	
  
diseases	
  	
  
	
  

Brazil

Eligible	
  
products	
  

Drugs	
  and	
  
biologics	
  

Drugs	
  and	
  
biological	
  

Drugs,	
  
biological	
  and	
  
devices	
  

Drugs	
  and	
  
biologics	
  

-‐	
  

-‐	
  

ü
ü
Market	
  
ü
ü
û
û
2007 ANVISA
priority
review
for
drugs
10(drugs)	
  
/	
  	
   orphan
5	
  years	
  for	
  
Exclusivity	
  

•

Canada

•

7	
  years	
  

Fees	
  reduc>on	
  

ü

10	
  years	
  

ü

7	
  (devices)	
  

ü

Drugs	
  and	
  
biological	
  

Tax	
  credit	
  
(50%	
  R&D	
  
costs)	
  

Tax	
  beneﬁts	
  
in	
  some	
  EU	
  
states	
  

6%	
  clinical	
  &	
  
non-‐clinical	
  

Brazil	
  

û

<	
  5	
  in	
  
10,000	
  

Drugs	
  and	
  
biological	
  

û

No	
  deﬁni>on	
  

No	
  deﬁni>on	
  

û

û

û

û

û

û

û

û

ü

ü

original	
  

ü

ü

û

	
  
Recognizes
orphan
drugs
forürare diseases
ü
ü that
ü noû
Registra>on	
  
ü
	
   ü
Facilita>on	
  
Accelerated	
  
Accelerated	
  
existing therapy review	
  
available
and
.	
  
review	
  provides substantial
	
  
û
ü
û
ü
ü
ü
benefit/improvement
	
   ü
R&D	
  Incen>ves	
  

Chile	
  

û
2007	
  ANVISA	
  
Acc.	
  Review	
  

û

Tax	
  credits	
  

û

û

October 16, 2014
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Orphan/Rare disease policies have been successful in

cognitionstimulating
of Orphan
Drug Designations
research
	
  

EU Member States
140

80

–	
   National-level programs and policies to acknowledge
70
	
   orphan drug120status (R&D grants, application fee waivers,
60
100
accelerated review, waiver of Health Technology 50
80
Assessment, etc.)
40

Brazil

•

30

40

20 priority review for orphan drugs
2007 ANVISA

Canada

•

60

0

20
10
0
EU Rare disease drugs pre-orphan

Recognizes orphan
drugs for rare diseases that no drug designation (i.e before 2000)
Drugs awarded OD designation by EMA
EU Rare disease drugs post orphan
Drugs available
receiving marketing authorisation
first approval only)
existing therapy
and (including
provides
substantial drug designation in 2010
benefit/improvement
US	
  legisla>on	
  has	
  also	
  led	
  to	
  success	
  with	
  >2200	
  designated	
  ODs,	
  >	
  360	
  approved	
  
Source:	
  EMA	
  (2011),	
  Assessment	
  of	
  the	
  impact	
  of	
  OMPs.	
  OHE	
  November	
  2010	
  

82

October 16, 2014

October 16, 2014
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However, patient access to rare diseases treatments
continues to be challenging
20-‐21	
  

10-‐14	
  

15-‐19	
  

5-‐9	
  

0-‐5	
  
	
  

“The	
  situaCon	
  has	
  remained	
  more	
  
or	
  less	
  unchanged	
  since	
  2007”	
  
EMINet	
  Report	
  for	
  European	
  Commission	
  
2011	
  
	
  
	
  

Source:	
  EURORDIS	
  (2007)	
  

October 16, 2014
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Few countries have placed a framework on how to
provide access for these vulnerable patients
Country	
  

Legisla!on	
  

Germany	
  

Orphan	
  drugs	
  have	
  an	
  added	
  value	
  as	
  deﬁned	
  by	
  the	
  EMA	
  COMP,	
  those	
  with	
  a	
  
budget	
  impact	
  <€50M	
  are	
  excepted	
  from	
  the	
  IQWIG	
  HTA	
  assessment	
  and	
  cost	
  
analysis	
  

Speciﬁc	
  processes	
  legislated	
  for	
  ultra-‐rare	
  and	
  rare	
  diseases	
  with	
  evalua>ons	
  
England	
  and	
  Scotland	
   which	
  reduce	
  the	
  focus	
  on	
  economics	
  (i.e.	
  cost	
  eﬀec>veness)	
  and	
  include	
  broader	
  
societal	
  and	
  ethical	
  considera>ons	
  
Netherlands	
  
Poland	
  

Russia	
  
France,	
  Italy	
  
Belgium,	
  Austria	
  

Speciﬁc	
  process	
  for	
  orphan	
  drugs,	
  based	
  on	
  pa>ents	
  being	
  managed	
  at	
  university	
  
hospitals	
  and	
  having	
  a	
  condi>onal	
  approval	
  a\er	
  4	
  years	
  
Orphan	
  drugs	
  go	
  through	
  the	
  normal	
  HTA	
  process	
  but	
  then	
  are	
  approved	
  for	
  
funding	
  within	
  ‘disease	
  programs’	
  where	
  pa>ent	
  access	
  is	
  managed	
  by	
  an	
  orphan	
  
commiree	
  
Federal	
  law	
  requires	
  the	
  funding	
  of	
  24	
  orphan	
  diseases	
  which	
  are	
  a	
  na>onal	
  
priority	
  
	
  
Provided	
  early	
  access	
  schemes	
  for	
  pa>ents,	
  where	
  many	
  rare	
  disease	
  pa>ents	
  are	
  
able	
  to	
  beneﬁt	
  from	
  development	
  drugs	
  earlier	
  
Exclusion	
  of	
  orphan	
  drugs	
  from	
  the	
  requirement	
  to	
  submit	
  cost	
  eﬀec>veness	
  
analysis	
  

)	
  

October 16, 2014
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Orphan drugs continue to be challenging to develop

cognition
of Orphan
Designations
resulting
in riskier Drug
business
model
	
  
	
  

EU Member States
	
  
–	
   National-level programs
and policies to acknowledge

	
   orphan drug status (R&D grants, application fee waivers,
accelerated review, waiver of Health Technology
Assessment, etc.)

Brazil

•

2007 ANVISA priority review for orphan drugs

Canada

•

Recognizes orphan drugs for rare diseases that no
existing therapy available and provides substantial
benefit/improvement
Source:	
  Morel	
  et	
  al.,	
  ‘Are	
  orphan	
  drug	
  companies	
  the	
  pick	
  of	
  the	
  business?’	
  
Nature	
  Drug	
  Discovery	
  Jan	
  Vol.	
  13,	
  2014	
  

October 16, 2014

October 16, 2014
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Regulatory and Development Challenges: Orphan Diseases

cognition of Orphan Drug Designations
• Natural	
  history	
  and	
  progression	
  of	
  the	
  disease	
  poorly	
  understood	
  
	
  
EU Member States
	
  

• Large	
  heterogeneity	
  in	
  disease	
  path	
  physiology	
  
	
   of	
  disease	
  and
• Lack	
  
awareness	
  
	
  
–	
   National-level
programs
policies
to acknowledge
Diﬃcult	
  (R&D
to	
  recruit	
  
for	
  clinical	
  
trials	
  due	
  to	
  sfee
mall	
  pwaivers,
a>ent	
  numbers	
  	
  
orphan drug• status
grants,
application
accelerated •review,
Technology
Lack	
  of	
  vwaiver
alidated	
  eof
nd	
  pHealth
oints	
  that	
  
may	
  predict	
  outcomes	
  
Assessment,• etc.)
Large	
  heterogeneity	
  in	
  treatment	
  eﬀects	
  
• Requires	
  collabora>on	
  with	
  Physicians	
  and	
  MOHs	
  	
  
Brazil
• Due	
  to	
  the	
  small	
  number	
  of	
  pa>ents,	
  few	
  companies	
  are	
  interested	
  
• 2007 ANVISAin	
  priority
reviewtreatment	
  
for orphan
drugs
new	
  therapeu>c	
  
development	
  
• No	
  ideal	
  drug	
  development	
  plan	
  exists	
  
Canada
Orphan	
  drugs	
  
pose	
  
a	
  con>nuum	
  
of	
  research	
  
and	
  no
treatment	
  
• Recognizes• orphan
drugs
for
rare diseases
that
complexity	
  
increasing	
  
ith	
  rarity	
   substantial
existing therapy
available
andwprovides

	
  

benefit/improvement
	
  

October 16, 2014

84

October 16, 2014

14

25

Ongoing challenges for rare disease patients and orphan

cognition
of require
Orphan
Drug
Designations
drugs
greater
co-ordination
and focus
	
  	
  
	
  

	
  

EU Member •States
Not	
  everyone	
  beneﬁts	
  
Many	
  countries	
  
s>ll	
  
have	
  no	
  oto
rphan	
  
drug	
  policy	
  
–	
   National-level –	
  programs
and
policies
acknowledge
	
  

	
   orphan drug• status
Approval	
  
does	
  grants,
not	
  always	
  
mean	
  access	
  
treatment	
  
(R&D
application
feeto	
  
waivers,
accelerated•review,
ofwHealth
Technology
Pa>ents	
  waiver
struggle	
  
ith	
  gaining	
  
access	
  
Assessment, etc.)
– Poor	
  disease	
  awareness	
  

– Diagnosis	
  hard	
  to	
  determine	
  
– Limited	
  experts,	
  centres	
  and	
  management	
  guidelines	
  
• 2007 ANVISA–priority
review
for m
orphan
Treatment	
  
if	
  available,	
  
ay	
  not	
  be	
  drugs
accessible	
  or	
  timely	
  
– Pricing	
  &	
  reimbursement	
  decisions	
  increasingly	
  challenging	
  
Canada
	
  	
  

Brazil

•

Recognizes orphan drugs for rare diseases that no
• Orphans	
  
and	
  neglected	
  
diseases	
  
existing therapy
available
and provides
substantial
– Need	
  for	
  bincen>ves	
  to	
  encourage	
  innova>on	
  and	
  improved	
  care	
  
benefit/improvement
October 16, 2014

October 16, 2014
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cognition of Orphan Drug Designations
	
  
	
  

EU Member States
	
  	
  
–	
   National-level programs
and policies to acknowledge

Teşekkürler

	
   orphan drug status (R&D grants, application fee waivers,
accelerated review, waiver of Health Technology
Assessment, etc.)

Brazil

•

2007 ANVISA priority review for orphan drugs

Canada

•

Email: mjain@bmrn.com

Recognizes orphan drugs for rare diseases that no
existing therapy available and provides substantial
benefit/improvement

October 16, 2014

85

October 16, 2014
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cognition of Orphan Drug Designations
	
  

EU Member States

–	
   National-level programs and policies to acknowledge
	
   orphan drug status (R&D grants, application fee waivers,
accelerated review, waiver of Health Technology
Assessment, etc.)

Brazil

•

THANK YOU

2007 ANVISA priority review for orphan drugs

Canada

•

Recognizes orphan drugs for rare diseases that no
existing therapy available and provides substantial
benefit/improvement
October 16, 2014

October 16, 2014
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cognition of Orphan Drug Designations
	
  
	
  

EU Member States
	
  	
  
–	
   National-level programs
and policies to acknowledge

Back Up Slides

	
   orphan drug status (R&D grants, application fee waivers,
accelerated review, waiver of Health Technology
Assessment, etc.)

Brazil

•

2007 ANVISA priority review for orphan drugs

Canada

•

Recognizes orphan drugs for rare diseases that no
existing therapy available and provides substantial
benefit/improvement
October 16, 2014
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Orphan
Drug Act:
United
States
cognition
of Orphan
Drug
Designations
•	
   Since	
  the	
  enactment	
  of	
  the	
  ODA	
  of	
  1983	
  in	
  the	
  US	
  
	
  

EU Member States
>2200	
  designated	
  ODs	
  
–	
   National-level 	
  programs
and policies to acknowledge
• >	
  360	
  approved	
  

	
   orphan drug status (R&D grants, application fee waivers,
accelerated review, waiver of Health Technology
• Market	
  exclusivity	
  has	
  been	
  iden>ﬁed	
  as	
  an	
  important	
  
Assessment, incen>ve	
  
etc.)

Brazil

2007 ANVISA
priority
forincen>ves	
  
orphan drugs
• This	
  
ODA	
  review
and	
  the	
  
encourages	
  companies	
  to	
  

•

research	
  	
  orphan	
  diseases	
  	
  

Canada

•

Recognizes orphan drugs for rare diseases that no
• The	
  available
cost	
  for	
  tand
he	
  dprovides
evelopment	
  
of	
  orphan	
  drugs	
  to	
  
existing therapy
substantial
approval	
  es>mated	
  over	
  USD	
  $300M	
  
benefit/improvement

• ODA	
  provides	
  research	
  incen>ves	
  

October 16, 2014
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Orphan Drugs Legislation: United States Orphan Drug Act

cognition
of Orphan
Drug Designations
(ODA)
1983
	
  
EU Member States
	
  

• In	
  1983,	
  the	
  US	
  Congress	
  recognized	
  that	
  adequate	
  drugs	
  

–	
   National-level
and h
policies
acknowledge
for	
  	
  programs
rare	
  disorders	
  
ad	
  not	
  btoeen	
  
developed,	
  and	
  that	
  drug	
  
	
   orphan drugcompanies	
  
status (R&D
grants,
application
waivers,
would	
  actually	
  incur	
  a	
  ﬁfee
nancial	
  
loss	
  in	
  
accelerated developing	
  
review, waiver
offor	
  
Health
drugs	
  
rare	
  cTechnology
ondi>ons	
  passed	
  the	
  ODA	
  of	
  
1983	
  
Assessment,
etc.)
• Encouraged	
  the	
  development	
  of	
  drugs/medicines	
  for	
  rare/
Brazil
orphan	
  diseases	
  
• 2007 ANVISA
	
   priority review for orphan drugs

– Disease	
  that	
  threatens	
  life	
  or	
  chronically	
  debilitates,	
  with	
  prevalence	
  
lower	
  than	
  200,000	
  people	
  (i.e.,	
  7.5	
  per	
  10,000	
  people)	
  
– Disease	
  
or	
  condi>on	
  
that	
  
occurs	
  in	
  more	
  
Recognizes orphan
drugs
for rare
diseases
thatthan	
  
no200,000	
  people	
  but	
  
there	
  is	
  no	
  reasonable	
  expecta>on	
  that	
  the	
  research,	
  development	
  
existing therapy available
and provides
substantial
and	
  commercializa>on	
  
costs	
  will	
  
be	
  paid	
  oﬀ	
  by	
  sales	
  revenues	
  

Canada

•

benefit/improvement

October 16, 2014
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Orphan Drugs Legislation: United States Orphan Drug Act
(ODA)
1983
cognition
of Orphan
Drug Designations

	
  Amendments	
  to	
  the	
  ODA	
  of	
  1983	
  
EU Member• States
• 1984:	
  deﬁned	
  rare	
  disease	
  as	
  a	
  condi>on	
  aﬀec>ng	
  fewer	
  than	
  200,000	
  in	
  
the	
  USA	
  
–	
   National-level 	
  programs
and policies to acknowledge
	
  

	
   orphan drug status
• 1985:	
  (R&D
extended	
  
market	
  eapplication
xclusivity	
  to	
  patentable	
  
and	
  unpatentable	
  drugs	
  
grants,
fee waivers,
• 1986:	
  waiver
required	
  sof
ponsors	
  
to	
  apply	
  
for	
  ODD	
  prior	
  to	
  a	
  MA	
  submission	
  
accelerated review,
Health
Technology
• 1997:	
  Exemp>on	
  from	
  the	
  “user”	
  fee	
  (marke>ng	
  applica>on	
  submission	
  
Assessment, etc.)
fee)	
  	
  

Brazil

• To	
  date,	
  the	
  drug	
  applica>on	
  fee	
  is	
  about	
  $1,250,000	
  

• Incen>ves	
  
2007 ANVISA
priority review for orphan drugs

•

– 7	
  year	
  market	
  exclusivity	
  
– Tax	
  credits	
  totalling	
  half	
  of	
  development	
  costs	
  
Canada
– Research	
  and	
  development	
  grants	
  for	
  clinical	
  studies	
  
• Recognizes orphan drugs for rare diseases that no
– Registra>on	
  fee	
  waivers	
  
existing therapy
available
and
provides substantial
– Protocol	
  
Assistance	
  
available	
  
benefit/improvement
– Accelerated	
  registra>on	
  review	
  
October 16, 2014
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Orphan Drugs Legislation: European Union
cognition
of Orphan Drug Designations
•	
   2000:	
  Diseases	
  that	
  are	
  life	
  threatening,	
  serious	
  or	
  chronically	
  
	
  
	
  

	
  

EU Member States
debilita>ng	
  with	
  prevalence	
  lower	
  than	
  5	
  per	
  10,000	
  people/
	
  programs
	
  
–	
   National-level<250,000
and policies to acknowledge
	
  

	
   orphan drug• status
(R&D
Incen>ves:	
  
	
   grants, application fee waivers,
accelerated review,
waiver of Health Technology
Regulatory	
  
• Access	
  to	
  centralized	
  procedure	
  
Assessment, etc.)

• Assistance	
  in	
  protocols	
  
• Approval	
  under	
  excep>onal	
  circumstances	
  
Fee	
  reduc>on	
  
(SME’s;	
  
companies	
  
1st	
  year	
  only)	
  
• 2007 ANVISA• priority
review
forlarge	
  
orphan
drugs
Market	
  
Canada
– 10-‐year	
  market	
  exclusivity	
  
• Recognizes orphan
drugs
for trare
diseases
that
no
– Par>al	
  o
r	
  complete	
  
ax	
  beneﬁts	
  
(Some	
  M
ember-‐States)	
  
existing therapy
available and provides
substantial
– Diagnosis/Treatment	
  
&	
  Reimbursement	
  
(some	
  Member	
  States)	
  
benefit/improvement
• To	
  date,	
  over	
  50	
  ODs	
  approved	
  in	
  the	
  EU	
  

Brazil

October 16, 2014
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Orphan
DrugsDrug
Legislation:
Japan
cognition
of Orphan
Designations
•	
   1985/1993 - Disease with:
	
  
	
  

	
  

EU Member States
• Prevalence not higher than 50,000 people (i.e., about 4 in
	
  
10,000) and policies to acknowledge
–	
   National-level programs
	
  

	
   orphan drug status
• Unmet
Medical
need
(R&D
grants,
application fee waivers,
• High
viability
developing
a new drug
accelerated review,
waiver
ofofHealth
Technology
Assessment,
etc.)
• Incentives

Brazil

Regulatory
• Accelerated registration review
• 2007 ANVISA priority review for orphan drugs
• Protocol assistance
Canada
Market:
• Recognizes orphan
drugs
for rare
diseases
that noperiod extended
• Market
exclusivity
period
re-examination
existing therapy•available
and
provides substantial
Development
subsidies
benefit/improvement
• Tax credit (6% clinical & non-clinical)
October 16, 2014
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Orphan
DrugsDrug
Legislation:
Australia
cognition
of Orphan
Designations
•	
  	
   1997:	
  Disease	
  with	
  prevalence	
  not	
  higher	
  than	
  2,000	
  
	
  

	
  

EU Member States
people/1	
  per	
  10,000	
  
–	
   National-level 	
  programs and policies to acknowledge
	
  

	
   orphan drug status (R&D grants, application fee waivers,
Incen>ves	
  
	
   of Health Technology
accelerated•review,
waiver
Assessment, etc.)
Regulatory	
  

Brazil

•

• Assistance	
  in	
  protocols	
  	
  
• Fee	
  waiver	
  
2007 ANVISA priority review for orphan drugs
• Priority	
  granted	
  

Canada

•

Market:	
  
Recognizes orphan
drugs
forexclusivity	
  
rare diseases
that
noregistra>on	
  only	
  
• 5-‐year	
  
market	
  
granted	
  for	
  
original	
  
existing therapy available and provides substantial
benefit/improvement
October 16, 2014
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Birliği çevresinde böyle bir merkez var. Güzel bir mevzuatımız var ve hastalar bu

Recognition
of Orphan
Drug
Designations
sayede
merkezlerine
gidebiliyor.
Avrupa
Birliği üye ülkeleri içerisindeki
cognition
ofuzman
Orphan
Drug
Designations
merkezlere
gidebiliyor.
Eğer tedavi varsa zamanında verilmesi gerekiyor. Kronik
• 	
  	
  EU Member
States
	
  

	
  

EU Member
States
hastalığı
olan kişilerin programs
hastalıklarıand
kroniktir.
hastaların ileri düzeyde
– National-level
policies Bu
to acknowledge
	
  
orphan drugand
status
(R&D grants,
application fee waivers,
–	
   National-level programs
policies
to acknowledge
	
  

edilmesine rağmen, ilerlemiş olduğunu da biliyoruz ve bazen geri döndürülemez bir
	
   orphan drug
accelerated
waiver
of Health Technology
status
(R&Dreview,
grants,
application
fee waivers,
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Şu an konuşmayı yapacak kişi, Prof. Dr. Michael Schlander. Heidelberk
Üniversitesinden. Uzun yıllar Amerika, Belçika ve Almanya gibi ülkelerde birkaç ilaç
şirket deneyimi de yaşamış. Dolayısıyla, konunun farklı taraflarına dokunmuş. Bizim
için de önemli olacağını düşündüğüm bir perspektiften bakacak ve bize sunacağı
konu, İntermentions For Rare/ Ultra-Rare Disorders and the Logiç of Cost
Effectiveness. Tabii, bu fiyatlandırma açısından SGK'mızı da ilgilendirecek.
Buyurun, Sayın Profesör Schlander.
Prof. Dr. MİCHAEL SCHLANDER (Heidelberk Üniversitesi)- Çok çok
teşekkür ediyorum, beni tanıtmış olduğunuz için. Bugün bulunmak ve davet edilmiş
olmak benim için bir onur. Öncelikle belirtmek isterim.
Çok kısaca maliyet etkinliği mantığı ve bu konu ilaçların hem nadir, hem de
ultra nadir bozukluklarla ilgili olarak değerlendirilmesi konusunda nasıl bir ilgisi
olduğunu

ya

da

ilgisi

bulunmadığını

anlatmaya

çalışacağım.

Ben

sağlık

ekonomistiyim. Öncelikle bunu söylemekte fayda görüyorum. Tabii ki, tıp okuduğum
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söylendi, tabii ki tıp okumuş olduğumu da hiçbir zaman unutmuyorum; ama temelde
ekonomist olarak çalıştığımı da belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
Bu noktada birkaç teorik bilgiden bahsetmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
Tabii ki başınız döner, mideniz bulanır, çok fazla derine girersem ve zaten bütün
hafta sonunuzu mahvedebilirim. Çok fazla teoriye girersem, bu nedenle bunu
yapmak gibi hiçbir niyetim yok, şimdiden açıklayayım.
Kısaca neler yaptığımızı anlatacağım. Bunların hepsinden detaylı olarak
bahsetmeye gerek yok. İnanıyorum ki, teorik kısımda zaten sizin altyapınız var ve
zaten siz de önerilerinizi buna göre geliştiriyorsunuz. Ama şunu söylemek istiyorum:
teori de aslına bakarsanız, teori ve uygulama arasında fark yoktur. Ama uygulamada
kesinlikle fark vardır. Bir projeden bahsetmek istiyorum bu bağlamda. Biz İsviçre’de
konsensüs geliştirdik, sağlık teknolojisi değerlendirmesiyle ve nasıl yapılması
gerektiğiyle ilgili ve paydaşların dahil edilmesine karar verdik. Araştırmacı, endüstri,
sağlık otoritesi, ödeyenler, sorumlu kurumlar ve aynı zamanda İsviçre’deki dernekleri
de bu konsensüse davet ettik.
Benim burada size sunacağım bu konsensüsle bağlantılı o çerçevede, bunu
da söylemek istiyorum. Size bazı konuları sunmak istiyorum. Biz teori konularla
sürüklenmiyoruz. Gerçekten pragmatik konuların da üstünde çok fazla duruyoruz.
Daha önce bunlar benden önceki konuşmacılar tarafından da dile getirildi. Benden
önceki konuşmacılar tanımlardan bahsettiler ve tabii ki tanımlarda bazı farklar da
olabilir. Aslına bakarsanız, burada Birleşik Krallık’ta özel bir durum var. Birleşik
Krallık’ta pragmatik davranarak, ultra nadir ya da ultrayetim ilaçlar denilen bir kategori
daha geliştirdiler. Böyle bir özel durum var. Yetim ilaçları için de bu da aslına
bakarsanız bu ilaçların değerlendirilmesiyle ilgili çabaların çok da başarılı olmaması
sonucu çıkmış yeni bir kategori.
Tanımlar gösteriyor ki, eşikler uyguluyoruz ama, bu eşiklerin de yapay bir
boyutu olduğunu unutmamak gerekiyor. İlaç mevzuatından bahsettik, alınan
tedbirlerden bahsedildi. Bunları tekrarlamak istemiyorum. Bunların üzerindeki
etkilerden bahsetmek istiyorum. ABD’den almış olduklarım bunlar ve bu ilaçların
aldığı onaylar ve aynı zamanda sektördeki Ar-Ge faaliyetlerini görüyorsunuz. Tabii ki,
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özellikle bunlar yetim ilaç mevzuatı ve onun sunduğu teşviklerle gitgide daha da
gelişiyor.
Burada yeni göstergeleri görüyorsunuz. Yeni ilaçlar değil, ABD’de yeni
göstergeler yukarıya doğru bir eğilim trendi olduğunu görüyorsunuz. Avrupa'da da
aynı durum söz konusu. 2000 yılında 8 tane yetim ilaç kriterine uyan vardı; ama
2010’a geçtiğimizde, 86 tane lisanslı ilaç olduğunu görüyoruz ve böyle bir yükseliş
var. Mesela Ar-Ge çalışmalarının da çok önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz.
Bütün hepsi iyi haber gibi görülebilir. Burada bulunmamızın sebebi farklı bir sebep
aslına bakarsanız. Bu ilaçların çoğu aslına bakarsanız, dünyadaki en pahalı
ilaçlardan bazıları. Bu da bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Bizi zorluyor,
prevelansı ve aynı zamanda tabii ki prevelansın azalması da bizi daha da zorluyor.
Amplek olarak prevelansın azalması, fiyatların artması anlamına geliyor.
Prensipte çok kolay anlatabiliriz. Çünkü sabit Ar-Ge maliyetleri var, ekonomik
anlamda hacme bağlı olmayan maliyetler var. Ama hasta sayısı azalabiliyor, bazı
hastalıklarda ilaç endüstrisi Ar-Ge’ye yatırım yaptığında, bu yatırımın karşılığını
almayı bekliyor. Endüstrinin amacı kâr elde etmek. Bir teşvik olması lazım, yapılan
araştırmalar ve geliştirme faaliyetleriyle ilgili olarak. Bu da fiyatları artırıyor ve en uç
noktada yüzlerce bin Euro’dan bahsediyoruz. Tedavi başına, yıl başına, hasta
başına.
Bu da paranın karşılığını, değerini nasıl alacağız sorusunu beraberinde
getiriyor. Ama bu konuyla ilgili konuşmadan önce başka bir konuyu dile getirmek
istiyorum. Eğer ki özellikle bütçe etkisine bakarsanız, sistem üzerindeki etkiler nedir?
Yani bireysel perspektif, yani her bir bireye olan maliyetten şimdi biraz ayrılıyorum.
Bir programın maliyeti ne kadardır; yani ödeyene maliyeti ne kadardır kısmına
geliyorum. Bütçe etkisine baktığımızda Avrupa Birliği ülkelerinde zaten yüzde 4,
yüzde 6 yüzde 8 arasında olduğu söylendi Avrupa Birliği ülkelerinde. Bunun da
benzer seviyeler gösterdiğini biliyoruz. Burada belki tahminlerde hatalar olabilir. Ama
ultranadir bozukluklar da var; böyle bir kategori de var. Bu kategori gerçekten
özellikle temel problemleri yaşadığımız ilaçları temsil ediyor. Çünkü hasta sayısı çok
az ve genellikle maliyetler, yani fiyatlarda çok çok yüksek oluyor, bu grup içerisinde.

92

Burada bazı gerekçeler sunmak zorunda mıyız, değil miyiz, bu tartışılan bir
konu. Bütçe etkisi, mesela Avrupa'daki modelle ilgili olarak bir tahminde bulunduk biz.
Bütçe etkisiyle ilgili olarak ve bu da yaklaşık yüzde açısından baktığımızda,
Avrupa'daki ilaç endüstrisinin harcamalarıyla, sağlık bakım harcamalarına bakıyoruz.
0.7’den, 1.6 yüzde cinsinden ifade ediyorum. Bu artış var, modelin çok fazla detayına
inmeyeceğim,

ama

bunlar

yayınlanacak

ve

ardındaki

varsayımları,

ihtiyatlı

varsayımlar olarak tanımlayabiliriz. Eğer bir sapma olursa, tabii ki bu da bu
gösterdiklerimizi aşağı indirecek bir trend olacaktır. Ama bunlar daha yukarı
olmayacaktır. Kontrat analizleri de yaptık ve bunları da modelimizde kullanmaya
çalıştık. Araştırma ve geliştirme çalışmalarını inceledik, risk ve pazarlama için gerekli
olan süreye baktık. 29 tane ultra nadir hastalıkla ilgili ilaç şu anda geliştiriliyor.
Peki paranın karşılığı, değer nasıl alınacak? Zaten maliyet etkinlik
dediğimizde, zaten böyle bir konseptten bahsediyoruz. Mevzuattan bahsedildi,
regülasyonlardan

bahsedildi.

Önceki

konuşmacının

söylediklerin

tekrarlamak

istemiyorum. Aslında burada bu slaydın temel noktası şunu söylemek. Tüm
düzenleyici kurullar ve kurumlar nadir ve ultranadir hastalıklarla ilgili sihirli bir formüle
sahip değil. Çalışmalarını sürdürüyorlar, ama özellikle şunu söylemek istiyorum: İki
uluslararası uzman çalıştayı yaptık. Bu konuları ele alabilmek üzere ve bu konuyla
ilgilenen, sağlık ekonomisiyle ilgilenen kişiler HEA temsilcileri geldiler, yetim ilaçlarla
ilgili çalışmak için. Bu grup bizim size sunmak istediğimiz konuları tartıştılar.
İtalya’dan, İngiltere’den, İsveç’ten, Hollanda’dan, Avustralya’dan vesaire. Norveç’ten,
Fransa’dan, yani bizim yaptığımız çalışmaların arkasında bir uzman grubu olduğunu
söylemek istiyorum.
Analiz ettiğimiz konular çok önemli. Şunu unutmamak lazım. Analiz ettiğimiz
konu özellikle altını çizmek istiyorum, ultranadir bozukluklar üzerinde durduk. Bunlar
ciddi kronik ve gerçekten biyolojik antiteler olarak tanımlanabilirler. Yani daha büyük
endikasyonların bölünmesiyle oluşturulmadı ve karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları temsil
ediyorlar. Bu noktada tabii ki ticari endişeler var ve biz bu noktada çözümlemek üzere
bu sorunu temel prensipler üzerinde durduk.
Hangi analiz seviyesindeyiz? Bir değerlendirme çerçevesi geliştirmeye
çalışıyoruz. Bir önceki konuşmacımız yetim, ultrayetim ilaçların geliştirilmesinden
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bahsetti. Ben bu kısmı gene tekrarlamak istemiyorum. Uzmanlar grubu endüstri
perspektifiyle sunulanları kabul ediyor. Burada temel nokta şudur. Biz paranın
karşılığını nasıl elde edebiliriz? Klinik etkinlikten bahsetmiyorum. Klinik etkinlik
mutlaka olması gerekir. Zaten maliyet etkinliğine bakmak için klinik etkinlik mutlaka
olması gerekir. Tabii ki, kanıta dayalı konularla ilgili sıkıntılarımız var, birçok alanda.
Bu konuyu ben ele almıyorum. Tabii ki, yeteri kadar klinik kanıtımız olması gerekiyor.
Zaten maliyet, etkinlik demeden önce bunların önkoşul olarak olması gerekiyor.
Bu nedenle benim odak noktam şu anda paraya karşılık alabileceğimiz değer.
Burada neler göreceksiniz? Uluslararası heterojenite söz konusu. Yaklaşımlar
farklılık gösteriyor. İngiltere’de, kuzey ülkelerinde, Kanada’da, belirli noktaya kadar
Avustralya’da belirli uzmanlar var. Diyorlar ki, “biz bir tedbir geliştirelim, mesela elde
edilen hayat kalitesine göre düzenlenmiş maliyetler çerçevesi belirleyelim” bu
yaklaşıma karşı direnç var; Almanya'da benim ülkemde de var. Belirli ölçüde
Fransa’da da var direnç. Amerika Birleşik Devletleri’nde de karşılaştırmalı etkinlik …
kapsamamalı. Birleşik Krallık gibi ülkelerde bunun üzerinde durdukça, bu mantıkla
ilgili endişeler ortaya çıkıyor.
Benim aslında burada vermeye çalıştığım kilit mesaj şu: Eğer ki yetim
hastalıklar ve ultra yetim bozukluklarla ilgili ilaçlar hatırlarsanız, daha önce bir slayt
göstermiştim. Nadir durum artıyor demiştim ve hasta başına maliyetler de artıyor,
fiyatlar artıyor demiştim. Eğer ki maliyet etkinlik testinden kalırlarsa, testinde bu
ilaçların hatası değil. Ekonomik gerçeklikler var; Ar-Ge’de bazı ekonomik gerçeklikler
var ve ticari bazı endişeler var. Mevzuat konusunu bir tarafa bırakırsak, bu endişeler
de bu alanı illaki zorluyor. Ama uzmanlar grubu tabii ben burada tek başıma değilim.
Belki sağlık ekonomi toplantısında da bu dile getirilebilir; ama bu aslına bakarsanız,
maliyet etkinlik mantığının hatalı olduğunu gösteriyor ya da zayıf olduğunu gösteriyor.
Çünkü bu faydacı bir yaklaşım. Tabii ki, mantığı maksimize ediyor olabilir ve aynı
zamanda bireye çok fazla odaklanıyor olabilir ve bu da belirli zorlukları beraberinde
getiriyor. Çünkü biz burada hak temelli bir sorgulama yapmak zorundayız.
Mevzuat hak temelli bir mevzuat. Çünkü, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
var. Bunu çeşitli seviyelerde inceleyebiliriz. Ama burada mantık, faydacı bir mantık
değil ve faydacı bir yaklaşım kullanırsak, onun kendine özel prensipleri var. Normatif
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sebepler var burada, ilgilendiğimiz konular arasında; ama ampirik sebepler de var.
Biz burada sağlık statüsüyle ilgili bireysel tercihleri de kâle almalıyız. Bireysel, diğeri
tercih, iki önemli kelime var burada. Tercihlerle ilgili tek bir şey söyleyebilirim. Farklı
boyutlar biraz karıştırılıyor analiz çerçevesinde. Mesela, eğer ki tercihe dayalı
ölçümler ya da hesaplamalar ya da değerlendirmeler yaparsak, bunlar sanki haklar
ve talep edilenlerle ilgiliymiş gibi düşünüyoruz. Ama tercih dediğimiz şey bir talep
yaratmaz. İhtiyaç talep yaratır, tercih değil.
Ben mesela spor araba tercih ediyor olabilirim. Acaba bu benim bir hak talep
etmem anlamına mı geliyor, bana spor araba almak zorunda mısınız? Hayır, çok
sevdiğiniz bir futbol kulübü olabilir ve mesela bir sonraki şampiyonayı o kazansın
istiyor olabilirsiniz. Bu anlamda sizin bu hakkınızı doğurmuyor. Bu anlamda bir
yükümlülük yok. Boyutları biraz karıştırıyor olabiliriz tartışırken. Ama diğer taraf şu ki,
biz tercihe dayalı bir ölçütten bahsediyoruz. Ama tercihleri bireysel olarak ele alırsak,
çok fazla sayıda olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun da ampirik olarak yanlış olduğunu
düşünebileceğimiz bir şey. Çünkü varsayım şu. Bireysel tercihleri ele alırsak, ona
sosyal değer ya da yaklaşık sosyal değer diyebileceğimiz bir sonucu ortaya
çıkartacak. Ama sosyal değer dediğimiz ayrı bir konu. Bireysel değerden farklı,
tercihten bahsetsek bile farklı.
Peki biz şu anda ne yapıyoruz? Çok çeşitli sosyal tercihler var. Şu anda sağlık
bakım kaynaklarının tahsisiyle ve dağıtılmasıyla ilgili olarak. Bunlar aslına
bakarsanız, maliyet etkinlikle de her zaman uyuşmuyor. Hastalıkların ciddiyetini
düşünelim. Mesela çocukların tercihlerini ve bunlarla ilgili konulara bakalım. Bazı
noktalarda şunu söylemek gerekiyor. Mantık sosyal tercihleri yansıtmıyor, sosyal
tercihleri, sosyal değerler ve bireysel değerler bazında ele alırsak, bu beraberinde
büyük problemler getirir.
Şimdi, teorik arka plandan bahsettik. Bununla ilgili açıklamalar da var. Ama iki
tane örnek vereyim. Spektrumun sonunda belki yetim, ultra yetim ilaçlar olabilir. Ama
diğerine bakalım. Özellikle … bakalım, aynı zamanda kalite endeksli yaşam yılı ve
başına düşen maliyet. Mesela yaşlı diyabet hastasında disfonksiyonlara bakalım.
Onlara sorduğunuzda çok çeşitli bireysel tercihleri vardır. Ama biz bunları sağlık
bakım maliyetlerimizi daha ciddi koşullara ayırmayı tercih ederiz. Yani biz belirli bir
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noktada kıyaslama ölçütleri geliştirmeliyiz; ama belirli kabulleri de göz ardı
etmemeliyiz. Sosyal değer, sosyal istenirlik doğrudan kaliteye ayarlanmış yaşam yılı
başına düşen maliyetleri etkiliyor.
Kahve arasına çıkmak istiyorsunuz, bunun da farkındayım. Çok fazla
zamanınızı almak istemiyorum. Birkaç tana slaydı geçmek istiyorum. Bu konuyla ilgili
arka plan sunuyordu bunlar. Haklardan bahsettim, ama ampirik etiğe bakmamız
lazım. Sosyal tercihlerin bazılarını çalışmalarda ölçebiliyoruz ve ortak bir perspektif
var. Tabii ki mesela sağlık bakım harcamaları nasıl harcansın, nerelere ayrılsın
dediğinizde, ortak tercihler görebiliyorsunuz. Maliyet etkinlik çerçevesinde bu sağlıkla
ilgili problemin aciliyetini esas aldığını görebiliyoruz.
Bazen insanlar ya hep, ya hiç kararları alınsın istiyorlar. Ama böyle kararlar
alındığında, belirli gruplar, belirli hasta grupları herhangi bir şekilde etkili tedavi
almaktan alıkoyuyor. Şimdi, diğer kısımları geçiyorum ve alternatifler nelerdir, ne gibi
yolları takip edebiliriz? Bu mantık hâlâ kullanılsa da, tabii bazı istisnalar yaratıldığını
biliyoruz. Bu mantık belki yanlış ve çok ciddi sınırlılıkları var. Bence birçok ülkede
uygulanan pragmatik yollardan birincisi, birden fazla kriter uygulanan karar verme
modeli. Bu yaklaşımlardan birisi.
Ekonomik perspektiften baktığımızda, sosyal maliyet değer analizi şu anda
geliştiriliyor, yeteri kadar olgunluğa ulaşmış değil. Bunu o yüzden tavsiye
edemiyoruz; hemen uygulayın diyemiyoruz. Ama buradaki temel peki doğrudan
sosyal değeri ölçmek. Mesela, hastalar kendileri ne kadar katkı ödemek istiyorlar ve
sağlık güvenlik sistemi bunu ne kadar destekleyebilir? Çünkü bu kişileri göz ardı
etmemek gerekiyor. Bu kişiler talihsiz ve nadir hastalıkları var ve bunların da maliyeti
yüksek. Bunları da bir tarafa bırakmamak ve göz ardı edip, ihmal etmemek gerekiyor.
İşte şu anda biz bunlarla ilgili karar verme mekanizmaları üzerinde tartışmaya
çalışıyoruz. Gelecekte bu yolda ilerleyeceğiz. Tabii bunun ne gibi sonuçları olacak
diye sorarsanız, bu gibi bakış açısıyla şöyle sonuçlara ulaşabiliriz. Sosyal bir
perspektif olmalı, yani bireysel perspektiflerden ziyade, sosyal toplumsal bir
perspektif olmalı. Bütçe etkisine bakmak gerekir. Ama genel anlamda bakmak
gerekir. Hasta başına maliyetten ziyade, genel olarak bütçeyi değerlendirmek ve
etkiyi değerlendirmek gerekir.
Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
SLAYTLAR (MICHAEL SCHLANDER)
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Who We Are
¬ Independent Not-for-Profit Organization
¬ Not a Commercial Contract Research Organization

¬ Founded in Aschaffenburg/Germany in June 2005
¬ Offices in Wiesbaden/Germany since December 2008

¬ Member of the Stockholm Network
¬ Group of European Market-Oriented Think Tanks

¬ Formally associated with University of Ludwigshafen
¬ Funding of Projects
¬ Under an “unrestricted educational grant” policy
¬ Supported by National Institute of Mental Health (NIMH), Bethesda, MD;
Official HTA Agencies; DFG; DKFZ; Physician and Payer Organizations;
Industry (>80% international projects – AUS, CAN, UK, USA, …)

¬ Prof. Michael Schlander, MD, PhD, MBA (Heidelberg & Ludwigshafen)
¬ Prof. Oliver Schwarz, PhD (Heilbronn)
¬ Prof. Erik Trott, MD, PhD (Würzburg & Aschaffenburg)
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International Orphan Drug Legislation
¬ USA: Orphan Drug Act (1983); Orphan Drug Regulation (1993)
¬ Japan: Orphan Drug Regulation (1993)
¬ Australia: Orphan Drug Policy (1997)
¬ European Union: Regulation CE No. 141/2000 (2000)
Some Measures:
¬ R&D grants, tax credits, protocol assistance, accelerated review, market
exclusivity (USA, 7y; Japan and EU, 10y; Australia, 5y)
Some Definitions:
¬ USA: prevalence < 7.5/10,000 (i.e., <200,000)
¬ Japan: prevalence <4/10,000
¬ Australia: prevalence <1.1/10,000
¬ European Union: prevalence <5/10,000
¬ EU Clinical Trials Directive 2014, England / Wales: “ultra-rare” disorders,
prevalence <1/50,000
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Impact of Orphan Drug Legislation
Orphan Drug Designations and Approvals, U.S.A., 1984-2011

Source: I. Melnikova: Rare Diseases and Orphan Drugs.
Nature Reviews Drug Discovery 2012, 11 (4): 267-268, Fig. 1 (© Macmillan Publishers Ltd.)
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Impact of Orphan Drug Legislation

Source: http://www.biotech-now.org/wp-content/uploads/2013/03/Historic-Orphan-Drug-Approvals.png
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EU Orphan Drug Regulation
Impact on Research & Development
No. of Drugs for rare diseases receiving
marketing authorization in Europe
80"

European investment in orphan
drug R&D, 2000 and 2008
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Source: Office of Health Economics (OHE).
Assessment of the Impact of OMPs on the European Economy and Society. Consulting Report November 2010.
Available at http://www.ohe.org/publications/article/assessment-of-the-impact-of-orphan-medicinal-products-on-europe-15.cfm . Last accessed 14/01/12.
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Higher Cost per Patient Related to Rarity

Annual cost per patient (euro)
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Limited Budget Impact of Orphan Drugs

Schey et al. Orphanet Journal of Rare Diseases 2011,
6:62 http://www.ojrd.com/content/6/1/62
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Expenditure on Ultra-Rare Disorders

Schlander et al. (2014) in press
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Countries have different funding policies
specific to rare and ultra-rare diseases
Country!

Body!

Speciﬁc approaches!

England, Scotland,
Wales"

NICE, SMC,
AWMSG, NHS
England "

Speciﬁc approach to ultra-rare diseases with NICE’s
Highly Specialised Technology appraisal, SMC ultra-rare
and AWMSG ultra-orphan approaches. SMC has
another alternative approach to rare and end-of-life
drugs."

Germany"

GBA/IQWIG"

Orphan drugs with a projected budget impact of <€50M
per year are not required to submit cost analysis and
added value is assumed in line with the EMA COMP."

Netherlands"

Zorg Institute"

In-patient orphan funding is conditional approval based
on a 4 year reassessment of real world data, requires
cost effectiveness but no threshold."

Norway, Ireland,
France, Poland,
Portugal, Sweden"

NOMA, NCPE,
Apply classical approaches of cost effectiveness to
HAS, AOTM,
orphan drugs, in France for budget impact in Yr. 2>
INFARMED, TLV" €20million.
All are researching alternative approaches for
assessment of rare and ultra-rare diseases. "
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How to Evaluate Interventions for URDs?
¬ Two International Expert Workshops
¬ in conjunction with Annual European ISPOR Congresses
in Berlin / Germany, November 08, 2012,
and in Dublin / Ireland, November 07, 2013
¬ supported by BioMarin and Genzyme under an
unrestricted educational grant policy

¬ Objective to Seek Agreement
¬ on challenges that arise when applying conventional HTA
methodologies to ultra-rare disorders (URDs)
¬ on the need for (improved or) alternative evaluation
methods, ideally in the form of a Consensus Statement
¬ on promising ways forward, overcoming the shortcomings
of currently prevailing evaluation paradigms
1Alexion

(2012) and Genzyme (2013), respectively
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How to Evaluate Interventions for URDs?
¬ Two International Expert Workshops1
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬
1supported

Silvio Garattini (Mario Negri Institute, Milan / Italy)
Sören Holm (U of Manchester / England)
Peter Kolominsky (U of Erlangen / Germany)
Erik Nord (U of Oslo / Norway)
Ulf Persson (IHE, Lund / Sweden)
Maarten Postma (U of Groningen / The Netherlands)
Jeffrey Richardson (Monash U, Melbourne / Victoria)
Michael Schlander (U of Heidelberg / Germany)
Steven Simoens (U of Leuven / Belgium)
Oriol de Sola-Morales (IISPV, Barcelona / Spain)
Keith Tolley (Tolley HE, Buxton / England)
Mondher Toumi (U of Lyon / France)
by BioMarin (2012 and 2013) and by Alexion (2012) and Genzyme (2013), respectively
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How to Evaluate Interventions for URDs?
¬ Approach Chosen (Method)
¬ open exchange of views under the Chatham House Rule
¬ subsequent to the workshop,
iterative process leading to final consensus document

¬ Subject of Analysis
¬ technologies targeting ultra-rare disorders (URDs),
excluding cancer and personalized medicine
¬ URDs under consideration should be
¬ severe,
¬ chronic,
¬ represent clearly defined biological entities (i.e., are not created by
artificial “slicing” of a biologically much broader and more prevalent
indication),
¬ are associated with a broadly accepted high unmet medical need
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How to Evaluate Interventions for URDs?
¬ Situation Analysis
¬ The workshop participants agreed to begin with a review
of the current situation and challenges.
¬ The group agreed to focus on a high-level analysis (1, below):

¬ Levels of Analysis
1. principles underlying the current evaluation framework
2. actual evaluation policies implemented by HTA agencies and
regulatory bodies (primarily those concerned with pricing and
reimbursement decisions)
3. evaluation practice when principles and policies are applied to
real-world problems.
In particular, the third level of analysis would have to include case
studies,
including cases where existing regulation has been potentially misused.
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Key Challenges for URDs
¬ Establishing Evidence of Clinical Effectiveness
¬ usually very small number only of physicians with specialized
expertise, who tend to be based in few specialized centers;
¬ often limited clinical understanding of disorder;
¬ often limited understanding of natural history of disorder;
¬ often limited availability of validated instruments
to diagnose and measure disease severity / progression;
¬ often resulting in difficulties to generate a large volume
of clinical evidence based on RCTs, which may lead to
¬ higher levels of uncertainty surrounding effect size estimators;
¬ small numbers of patients are often geographically dispersed,
resulting in the need to establish multiple clinical trial sites for
only a small number of patients;
¬ …
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Key Challenges for URDs
¬ Establishing “Value for Money” (Efficiency)
¬ international heterogeneity in institutional arrangements and
established methodologies to determine “value for money”;
¬ the still prevailing “logic of cost-effectiveness”, relying on
cost per QALY benchmarks, in applied health economics;
¬ the broadly held assumption that the social desirability
of an intervention would be inversely related
to its associated incremental cost per QALY gained;
¬ the adoption of “efficiency-first” instead of “fairness-first”
evaluation approaches in a number of jurisdictions;
¬ the high fixed (i.e., volume-independent) cost of R&D and the
need to recoup this investment from a small number of patients
during limited periods of market exclusivity;
¬ …
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Three Areas of Concern
Normative Reasons for Concern
¬ (Quasi) Utilitarian “efficiency-first” framework, implying
¬ distinct difficulties to incorporate rights-based reasoning.

Empirical Reasons for Concern
¬ Studies overwhelmingly indicate that the majority of people
do not wish QALY maximization, and suggest
¬ a wide range of social preferences
(other than QALY maximization).

Methodological Reasons for Concern1
¬ Valuation results (for VSL / QALYs, and for health state utilities
alike) differ greatly as a function of the methodology chosen.
1not

addressed here
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What are the Objectives of Health Care?1
Utilitarian Thought2

Deontological Thought2

Economic Welfare Theory
(ordinal utilitarianism)

Health Care Sector
(Majority of) Professionals and the Public

Extrawelfarism
(cardinal medical utilitarianism)
Stated (Official) Objectives
Policy Makers, Payers, Providers
Historic Roots
of Medicine and Health Care
“Empirical Ethics”
(Public Preferences)
Legal Environment
(Constitutional Provisions)
Moral Intuitions
(e.g., Bentham, Mill, Harsanyi)

Moral Intuitions
(e.g., Kant; Rawls, Daniels; Sen)

1Related

to collectively organized systems of health care delivery and financing, 2and a dilemma, resulting from the absence of
the one compelling, integrating “grand theory”? – cf. Thomas Nagel: The Fragmentation of Value (1979) ; source of rhis chart:
M. Schlander (2005): Economic evaluation of medical interventions: answering questions people are unwilling to ask? Paper
presented to the International Health Eco nomics Association (iHEA) 5th World Congress, Barcelona, Spain, July 9-15, 2005.
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Vertical versus Horizontal Equity
Rights as Goals:
¬ “To fail to satisfy people’s basic needs and provide essential
skills and opportunities is to leave people without recourse,
and people without recourse are not free.”
(A. Sen, 1984; C. Korsgaard, 1993)
¬ Vertical equity as “positive discrimination” (cf. G. Mooney, 2000)

Relevant Legal Provisions:
¬ Human Rights Legislation
¬ Constitutional Provisions (…)
¬ Nondiscrimination and Rights of Persons with Disabilities
¬ EU Disability Legislation
¬ UK Equality Act
¬ …
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Empirical Ethics
The “Sharing Perspective”:
A Broad Range of Social Preferences
¬ severity of the initial health state,
i.e., a stable preference to prioritize health care for the worse off;
¬ urgency of the initial health problem,
especially if life-threatening, i.e., the so called “rule of rescue”;
¬ capacity to benefit of relatively lower importance,
i.e., people appear to value additional health gains lower
once a certain minimum effect has been achieved;
¬ certain patient attributes (such as [younger] age,
parent or caregiver status, [non] smoker);
¬ a strong dislike for “all-or-nothing” resource allocation decisions;
¬ rights-based considerations (such as nondiscrimination).
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Potential Ways Forward
Evidence of Clinical Effectiveness:
¬ Approval based on surrogate endpoints should be accepted
as an interim solution only.
¬ Conditional reimbursement to ensure rapid patient access may
be linked to “coverage with evidence development” agreements.
¬ Even at prevalence rates as low as 1/50,000 (the URD qualifier),
there would be about 10,000 patients in Europe.
¬ Thus it should be possible to set up multinational RCTs
designed to show relevant clinical endpoint benefit.
¬ If necessary, such trials might be supported by the not-for-profit
European Clinical Research Infrastructure Network (ECRIN).

22 / 25
Institute
Institut
for Innovation
für Public&Health
Valuation
– www.miph.uni-hd.de
in Health Care – www.innoval-hc.com
22 © Michael Schlander,, Sept. 13/14, 2014 Mannheimer

107

UNIVERSITÄT
HEIDELBERG

Ilac Bilincini Gelistirme ve Akilci Ilac Dernegi, Antalya/TR, Sept. 13, 2014:
Interventions for (Ultra-)Rare Disorders and the Logic of Cost Effectiveness

Potential Ways Forward
Perspectives on Cost:
¬ From a decision-makers’ perspective, overall budgetary impact
should be more relevant than incremental cost effectiveness
ratios.
¬ If a social value perspective (instead of an almost exclusive
focus on individual utility) was adopted, the social opportunity
cost (or [social] value foregone) of adopting a program would be
reflected by its net budgetary impact. This would move the
focus from cost per patient to cost on the program level.
¬ Likewise, a pragmatic approach would reflect the commercial
realities and the basic cost structure of the research-based
biopharmaceutical industry, which incidentally is showing signs
of a strategic shift from price maximization to life cycle revenue
management (in order to “extract” maximum value).
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Potential Ways Forward
Valuation Principles:
¬ Alternative economic (e)valuation principles – that promise to
reflect normative concerns and capture social preferences better
than the conventional logic of cost effectiveness – should be
rigorously assessed for their potential to complement of replace
the currently predominant standard.
¬ Candidates include (but are not limited to)
¬ cost value analysis, using the person-trade off
or the relative social willingness-to-pay method;
¬ a multicriteria decision analysis framework,
which, in principle, might incorporate cost utility analysis
with benchmarks adjusted to multiple contextual variables;
¬ the use of alternative methods to value benefit.
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Thank You for Your Attention!
Professor Michael Schlander, M.D., Ph.D., M.B.A.
Contact
www.innoval-hc.com
www.michaelschlander.com
michael.schlander@innoval-hc.com
michael.schlander@medma.uni-heidelberg.de

Address
An der Ringkirche 4
D-65197 Wiesbaden / Germany
The URD Consensus Document will be made available
for download at the Institute’s website, www.innoval-hc.com
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Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.
SLAYTLAR (MICHAEL SCHLANDER)
OTURUM BAŞKANI- Sayın Profesör Schlander’e de bu konuşması için
teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Profesör Dursun Hocamla birlikte bu oturumu
kapatıyoruz ve izninizle soru sorulmasına geçmeyeceğiz. Eğer sorularınız varsa,
arada kendilerine sorabilirsiniz. Çok topluma yönelik bir sorumuz olursa da lütfen
bunu İsmail Hocama ve Ahmet Hocama iletiniz. Bunu da bizim nihai karar
kitapçığımızda derleyelim. Ahmet Hocamın da izniyle ben yapayım ki, vakti
kazanalım. Çünkü zamanı bayağı geçtik. Bir 15 dakika kadar kahve çay molamız var.
Bu 15 dakikadan sonra yani şu anda saatimiz 10:35- 10:50’de burada olup, ikinci
oturuma başlayacağız.
Hepinize katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyoruz.
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İKİNCİ OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih EZGÜ (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Gönül OĞUR (Orphanet Türkiye Danışma Kurulu Üyesi ve Koordinatörü)
----&----

GÖNÜL OĞUR (OTURUM BAŞKANI)- Sabahın İkinci Oturumu için herkese
tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu oturumda üç değerli konuşmacımızdan bilgiler
alacağız. Bunlardan birincisi Yann Lecam, kendisini birazdan tekrar tanıtacağım.
Birinci konuşmacımızı davet etmeden önce Prof. Fatih Ezgü’ye sözü vermek
istiyorum. Kendisi size bazı bilgiler iletecek.
Sayın Yann Lecam Why Policies’in CEO’su 2001 yılından bu yana, 2013’te
Why policies for rare diseases matter an internatıonal perspective konsorsiyumunun
bir üyesi ve çok önemli bir yöneticisi. Bize vereceği çok kıymetli bilgiler var.
Arkadaşımızı buraya davet edelim konuşması için, buyurun Hocam.
Prof. Dr. FATİH EZGÜ (OTURUM BAŞKANI)- Sayın Hocam; çok teşekkür
ederim.
Ben uluslararası konuşmacılar Türkiye ile yurtdışındaki yetim ilaç ya da nadir
ilaç kıyaslamasını yapmadan önce, izniniz olursa iki dakika Türkiye'de bu hastalık
gruplarıyla kimler ilgileniyor, neler yapılıyor bir bilgi vermek istiyorum. Belki
kendilerine de bir background oluşturur. Sayın Hocam çocuk genetik hastalıkları
uzmanı ve ben de çocuk metabolizma hastalıkları uzmanıyım. Aynı zamanda çocuk
genetik hastalıkları uzmanlığım da var.
Demin en son konuşmacı Dr. Schlander’in gösterdiği ve diğer konuşmacıların
da bahsettiği bu nadir hastalıklar içerisindeki yüzde 80’lik genetik hastalıklar
grubunun en az yüzde 60-65’ini bizim departmanımız takip etmekte, çocukluk
çağında Türkiye'de. Yetim ilaçlar çok önemli. Bir klinisyen olarak bunlar kostefektiflik
grafikleri vesaireler gösterildi; ama bir çocuğu yürüyemeyecek derecede sakat
bırakabilecek bir hastalığın engellenmesini sağlayıcı, onun günlük ihtiyaçlarını
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karşılayabilecek birkaç adımı atmasını sağlayıcı bizim için ya da tedavisi mümkün
olmayan bir karaciğer hastalığının tedavi edilebilmesini mümkün kılan ilaçlar bunlar.
Türkiye'de bu hastalıklar konusunda gerek çocuk metabolizma, gerek çocuk
departmanları tarafından yıllardır bir background oluşturuldu. Dünyanın, belki
Avrupa'nın en büyük hasta seyirleri takip edilmekte. Demin gösterilen grafikteki
ilaçların belki Avrupa'da en sık kullanıldığı ilk üç dört ülkeden birisi Türkiye ve aslında
Sağlık Bakanlığımızın, Türkiye'deki doktorların, Sosyal Güvenlik Kurumunun büyük
katkılarıyla, özellikle aile derneğimizin büyük katkılarıyla çok değiştirilmeye muhtaç
kısımları var; ama geri ödeme koşulları Türk kanunlarında yer almakta. Yıllardan beri
bunlar kullanılmakta.
Araştırma bazında Türkiye çok sayıda araştırma devam etmekte. Bu sadece
hasta yoğunluğu Türkiye'de olduğu için değil, örneğin kendi üniversitemizde bir yeni
hastalık için faz-1, faz-2 çalışması başlatılmakta. Bir ilaç çalışması için, Türkiye'de
tanı alanında çok büyük gelişmeler var. Bu hatsallıkların yaklaşık en az 400-500’üne,
kalıtsal metabolik hastalıklar için ben konuşuyorum. Genetik olarak şu anda tanı
konulabilmekte. Özellikle, Sağlık Bakanlığımızın yine büyük katkılarıyla, İlaç Eczacılık
Kurumunun Eğitim Dairesinin katkılarıyla, İlaç Eczacılık Kurumunun Eğitim Dairesinin
katkılarıyla, özellikle çocuk genetik ve çocuk metabolizma hastalıkları bir yan dal,
çocuk hastalıkları yan dalı olduktan sonra, bu hastaların bakımıyla ilgili ve bu yetim,
nadir hastalıklara eğilim ve bunların daha iyi sağlık koşullarına kavuşturulmasıyla ilgili
çok önemli mesafeler kaydedildi.
Sağlık Bakanlığımız, özellikle İlaç Dairesi her zaman gerek aile dernekleri,
gerek doktorlarla temasta olarak bu ilaçların hastalara biraz önce ulaştırılması için
çalışmalar yürütmekte, komisyonlar toplamakta. Geri ödemeleri konusunda tabii
yasalar çapında birtakım girişimlerde bulunulmakta. Aile derneğimiz çok iyi feetbekler
sağlamakta. Belki Avrupa'nın en büyük aile derneklerinden birisine sahibiz. Sürekli
iletişim halindeyiz.
Yine özellikle İlaç Eczacılık Dairesi nadir hastalıklar, ölümcül nadir hastalıklarla
ilgili araştırma bazındaki ilaçlar için hastalarımıza öncelik vermekte, onun için
kendilerine ayrıca teşekkür ederiz, ama tabii çözülmesi gereken de pek çok sorun
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var. Bu mali konuların bu hastaları yaşama döndürebilmek için bir an önce çözülmesi
gerekli. Hastaların mutlaka ilaca bir an önce ulaşmaları gerekli.
Son olarak da şunu belirtmek istiyorum: Belki benden sonraki konuşmacılar
söyleyecekler. Aslında, Avrupa Birliği bu konuyu sadece nadir ilaçlar olarak değil,
nadir ilaçlarla ilgili tıbbi ürünler başlığı altında toplamakta. Yani aslında bu
hastalıklara tanı konulan, tanı konulmasına yardımcı olan laboratuar malzemelerini,
vesaireyi de ayrı bir kategoride incelemekte. Tanı konulduktan sonra, ilaç özellikle
nadir ilaçlar konusunda ayrı yönetmelikler çıkartmakta ki, nadir ilaç bu kongreden çok
olumlu sonuçlar çıkacaktır. Mutlaka iyi bir yönetmeliğimiz olacaktır; ama eğer biz bu
hastaları buna ulaştıramazsak, tanı koyamazsak hastalara veya yanlış tanı konulur
ise, o zaman yine bu hedefine ulaşmayacaktır.
Onun için ben izninizle son olarak Sağlık Bakanlığımıza, yeni doğan
taramalarını ve bu nadir hastalıklara tanı konulacak laboratuar tekniklerinin de yetim
bırakmamaları için Halk Sağlığı Kurumu, Laboratuarlar Dairesi Başkanlığı, İlaç
Kurumu ve özellikle bu hastalık gruplarıyla ilgilenen Çocuk Genetik Derneği ve Çocuk
Metabolizma Derneklerinin de katıldığı bir Türkiye nadir hastalıklar konseyi ya da bir
çalışma grubu oluşturulmasını önerilerinize sunuyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
OTURUM BAŞKANI- Teşekkür ederim.
YANN LECAM- Evet, günaydın, her şeyimi hazırladım.
Türkçe konuşamadığım için özür dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ama
en azından birkaç kelime söyleyebiliyorum, size teşekkür edebilmek için. Bu
konferansın bir üyesi olmak benim için bir öncelik ve bir imtiyazdır. Yetim ilaçlarla ilgili
ve bunlarla ilgili kılavuzlarla ilgili konuşacak olmak benim için onurdur.
Kendimden çok fazla bahsetmek istemiyorum. Bu slaytları göstererek, ama
hangi noktadan size söylediklerimi aktarmaya çalıştığımı öğrenmenizi istiyorum.
Aslına bakarsanız, bugün konuşacak insanlardan biraz daha farklı olabilirim.
Öncelikle ben bir hastanın ailesiyim. Sistekdiproz’dan etkilenen bir hastam var. 24
yaşında ve benim perspektifim bu aslına bakarsanız durumu iyileştirmeye
çalışıyorum; insanların durumunu. Özellikle de aileleriyle birlikte, nadir hastalıklardan
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çeken kişilerin durumunu iyileştirmek istiyorum. Bu problemlerin çözümlenmesi için.
İş, strateji, yönetim ve tıbbı konular üzerinde durmaya çalışacağım. Sizinle de farklı
mesajları paylaşabileceğimi düşünüyorum.
Bu alandaki ilk tecrübem şu: Ben aslına bakarsanız, Avrupa Nadir Hastalıklar
Organizasyonunun Eş Kurucu ve Başkan Yardımcılarından birisiyim. Ama aynı
zamanda burada yalnızca savunuculuk yapmadık, politika çalışmalarıyla ilgili olarak.
Aynı zamanda sorumluluk da aldık. Politika yapma kurumları içerisinde ve bilimsel
komiteler içerisinde belirli sorumluluklar da aldık. Bu tecrübelerimizi de sizinle
paylaşmak istiyorum ve kamu otoritelerinin ve edinilmiş oldukları tecrübelerin
perspektifini de Avrupa Birliğinin aynı zamanda uyguladığı mevzuatla ilgili komitede
de beş yılda çalışmamam dolayısıyla ve Nadir Hastalıklar Uzman Komitesinde
yapmış olduğu çalışmalarda yer almam dolayısıyla, onları da tecrübelerini yansıtmak
istiyorum.
Birkaç slaydım var. Nadir hastalık nedir? Bu soruya cevap vermek üzere, çok
detaya inmeyeceğim, önceki konuşmacılar bahsettiler. Ben daha çok şu mesaj
üzerinde durmak istiyorum. Buradaki temel mesaj şu. Benim tecrübelerime dayalı
olarak konuşmak gerekirse, Amerika Birleşik Devletlerinde 80’lerde TDA ve Nahot’la
birlikte çalışıyordum ve onların savunuculuk çalışmalarında yer alıyordum.
Avrupa'daki tecrübeler, ABD’deki tecrübeler, Kanada, Brezilya, diğer ülkelerdeki
tecrübelere dayalı olarak söyleyebiliriz ki, yetim ilaçlarla ilgili mevzuat ilk başlangıç
noktasıdır. Böyle regülasyonlar başlangıç noktasıdır. Ama bunu nadir hastalıklar
çerçevesine koyun.
Halk sağlığı vizyonunu korumak gerekiyor. Yetim ilaç yolundaki ilerlemelerde
bu vizyonu unutmamak lazım. Yalnızca tıp ve ilaçları düşünmemek gerekiyor. Nadir
hastalıklar diyoruz ve zaten çoğunlukla genetik hastalıklar, yüzde 50’den fazla
anlamda çocukları etkiliyor ve 6 bine yakın nadir hastalık var. 30 milyon insan nadir
hastalığa sahip Avrupa'da, Türkiye'de daha çok olduğu söylendi.
Türkçe tercüme edilmiş bir belge var ve halk sağlığı önceliğini anlamak nadir
hastalıklar. Umuyorum ki ortak dili konuşuyoruzdur, bu yaklaşımları sergilerken, bu
hastalık ve konseptlere yaklaşırken. Nadir hastalığın özelliklerine baktığımızda, belki
daha önce de söylenmiş olabilir, ama ben tekrarlamak istiyorum. Sık karşılaşılan
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hastalıklara kıyasladığınızda, burada yalnızca nadir ya da prevelanstan kaynaklanan
bir

meseleden

bahsetmiyoruz.

Aynı

zamanda,

spesifik

unsurları

olduğunu

söyleyebiliriz. Heterojenite söz konusu buradaki hastalıklar söz konusu olduğunda ve
aynı zamanda bunların ekspresyonları çok çok farklı. Bir hastadan diğerine, bunların
durumu, genotip, fenotip durumlar var; ama bunlardan ibaret değil konu ve farklar.
Yani farkın lezozamal, depo hastalıkları vesaire gibi hastalıktan çok daha fazlasından
bahsediyoruz.
Daha sık hastalıklar da var ve bunlar da kesinlikle spesifik yaklaşımları
gerektiriyor. Hasta var da, hem dağınık, hem de nadirler. Şunu düşünüyorum.
Türkiye'de birçok insan kırsal alanlarda yaşayanlar da vardır. Büyük şehirde
yaşamıyor herkes ve onlar dağınık olarak ülke içerisinde yer alıyorlardır diye tahmin
ediyorum. Uzmanlar da az sayıda var, onlar da dağınık. Bilgi de sınırlı, özellikle bunu
da vurgulamak gerekiyor. Hastalığın kendisiyle ilgili ve prevelansıyla ilgili olarak da
bilgiler sınırlı. Biz bunu anlamak zorundayız. Bildiklerimizden yola çıkarak, hayal
kurmamalıyız. Neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz, buna odaklanmalıyız. Ama bilmiyoruz
diye etkilenen insanları da ihmal edemeyiz.
Peki neden bir nadir hastalık politikasına ihtiyaç var? Özellikle, tabii ki şunu
söylemek gerekiyor. 6 bin tane ulusal plan yazmak her bir hastalığa özel olarak
ulusal plan yazmak mümkün değil. 6 bin, yani 200’ü geçtim, nadir hastalıklarla ilgili
araştırmaya ilişkin bir strateji her birine özel yazılamaz. Bunların hepsi bir çerçevede
ele alınmalı. Ev ve ortak konular ele alınmalı ve nadir hastalıklara sahip olan
hastaların ve politika yapıcıların karşılaştığı sorunları ele alacak ortak bir çerçeve
olması gerekiyor.
Nadir hastalıklarla ilgili araştırmaların ortak bir çerçevede ele alınması
gerekiyor. İlaç geliştirilmesiyle ilgili bir strateji olması gerekiyor. Uzmanlık merkezleri,
organizasyonlar, kayıtlar ve aynı zamanda yaygınlaştırılacak bilgilerle ilgili ortak
stratejiler oluşturulması gerekiyor.
Tüm bu stratejilerin tabii ki hakkaniyet ve sosyal adalete dayanması gerekiyor.
Benden önceki Almanya’dan gelen konuşmacı özellikle bunun altını çizdi; ben de bir
kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Bu konulara yalnızca bilimsel bakış açısıyla
ya da yalnızca bir maliyet bakış açısıyla bakarsanız kesinlikle başarılı olamazsınız;
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başarılı olamayacağınız kesin. Öncelikle Türk vatandaşları için ne istiyoruz? Bunu
düşünmemiz lazım. Herkes aynı bakım kalitesini hak ettiğini düşünüyor muyuz, eğer
toplum bunu karşılayabiliyorsa, acaba bu çok mu maliyetli? Bu soruyu da
beraberinde getirecek; ama hakkaniyet ve sosyal adalet dediğimizde, temel çıkış
noktamızdan bahsediyoruz. İnsanların çünkü çok ciddi sağlık ve bakım ihtiyaçları var.
Nadir hastalıklara sahip olan hastaların kritik kütlesinden bahsetmek istiyorum:
Tabii ki, aman yarabbi çok fazla maliyet getirecek diye düşünmemek lazım.
Doğrudan çok fazla bu konuya eğilirseniz kendi toplumunuzun sağlığını da
iyileştireceksiniz ve onlar böylelikle okula gidebilecekler, iş bulabilecekler ve
vergilerini ödeyebilecekler. Araştırmalar nadir hastalıklar araştırmaları dediğimizde,
temel ve klinik araştırmalar yapılıyor. Son teknolojiler kullanılmaya çalışılıyor ve
sağlık araştırmalarına diğer hastalıklarla ilgili yapılan araştırmalara da önemli
katkılarda bulunuluyor ki, bunların da kanıtları var.
Regülasyonlardan ve mevzuattan bahsedildi. Yetim ilaç regülasyonları,
politikaları ya da direktifleri aslına bakarsanız, her bir ülkede bir başlangıç noktası
teşkil etmiştir. Şimdi birkaç noktadan bahsetmek istiyorum. EURORDIS’tan
bahsetmek istiyorum. Ama EURORDIS aracılığıyla politika çerçevesinde ne gibi
katkılar yapıldığını özellikle vurgulamak istiyorum. EURORDIS uluslararası bir sivil
toplum kuruluşu ve nadir hastalıklardan Avrupa'da etkilenen 30 milyon bireyi temsil
ediyor. 17 yıl önce kuruldu ve EURORDIS olarak biz Avrupa düzeyinde hastaların
sesi olmak istiyoruz ve Avrupa çapında önemli bir hasta topluluğu temsil etmeye
çalışıyoruz. Avrupa çapında başka organizasyonları da temsil ediyoruz. 58 ülke,
bunun içinde Türkiye'de dahil.
Tabii şunu da söylemem lazım: Türkiye'de işler biraz zor. Yani şu anda 8-9
tane Türkiye'de hasta organizasyonu var. Türkiye'de nadir hastalıklarla ilgili olarak ve
bir de platform var. İstanbul'da oluşturulan üç tane hasta grubu var. “Türkiye Nadir
Hastalıklar Platformu” adına sahip. Ama buradaki çalışmaların teşvik edilmesi
gerekiyor. Hastalar gerçekten bugün aktif olmalılar ve rollerini çok iyi bilerek hareket
etmeliler bu alanda. 33 ülkeden ulusal ittifakları, nadir hastalıklar ve nadir hastalıklara
sahip hastalar organizasyonlarını bir araya getiriyoruz. Birçok gönüllümüz var, farklı
şehirlerde de ofislerimiz var.
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Bu bütçemiz, tabii ki biz daha çok üyelerimiz aracılığıyla finanse ediliyoruz.
Avrupa Komisyonu da finansman veriyor. Aynı zamanda özel fonlar ve endüstride
bize küçük miktar da olsa finansman kaynağı sağlıyor ki, onların bütçeye tekabül
eden katkıları yüzde 20. savunuculuk, savunuculuk dediğimizde politikalara
bakılması gereken bir yol. Öncelikle bizler düzenleyici çerçeveyi geliştirmeye
odaklandık. Düzenleyici bilim, daha sonra politika çerçevesini geliştirmeye çalıştık.
Düzenleyici çerçeveye baktığımızda, 1999’da yetim ilaçlar regülasyonu çıktı ve
gerçekten bu işe yaradı.
14 yıllık tecrübeye bakarsanız, 1 300 tane yetim olarak tanımlanan ürün çıktı.
Yani önemli, 93 tane ilaçla ilgili olarak lisans alındı, 106 tane teropatik endikasyonu
olduğu tanındı. Bunlar çok önemli. Bu da 3 milyon hastaya faydalı oldu, Avrupa Birliği
içerisinde. Ama özellikle bu odadaki ödeme ajanslarına, ödeyicilere, ulusal otoritelere
şunu söylemek istiyorum: Bu 93 yetim ilaçta 20 tanesi halihazırda yetim ilaç
statüsünü kaybetmiş durumda. Çünkü, on yıldan sonra bu statüyü kaybediyorlar; yani
sonsuza kadar verilmiyor bu statü. Sürekli 100-200 tane yetim ilaç statüsü almış bir
ilaç alınıyor, ama “ekonomik olarak bunları uzun süreler sürdüremiyoruz” denildiğinde
bu bence doğru değil ve zaten bütçe yetkisine de baktığımız zaman, maksimum
yüzde 4-5 olduğunu ülkelerde daha önceki konuşmacı ve ondan önceki konuşmacılar
da bahsetmişti.
İkinci mevzuat. İlaç ürünlerinin epediatri kullanımıyla ilgili AB regülasyonu ve
ileri düzey terapi, gen terapisi, hücre terapisi ve doku mühendisliğiyle ilgili
regülasyon. Peki bu akademik çalışmalar, politika çalışmalarını ve alıştırmaları
gerçekleştirdik. Ne yaptık? Bir politika çerçevesi geliştirmeye çalıştık. Avrupa Birliği
için, Avrupa Komisyonu neler yapılması gerektiğini bir belgede söyledi. Altı tane
öncelik belirledi, nadir hastalıklar aksiyonuyla ilgili olarak. Bir de tavsiye kararı var
Konseyin. “Üye ülkeler bir araya gelsin, ulusal plan ve stratejiler geliştirsin nadir
hastalıklarla ilgili olarak” denildi.
Bence Türkiye'de de belirli bir noktada siz bunları yapacaksınız ve belirli ulusal
planları bu anlamda nadir hastalıklarla ilgili geliştireceksiniz. Çok fazla şu an buna
odaklanmayalım. Öncelikle yetim ilaçları ele almaya çalışalım. Bu size çalışma alanı
verecektir. Daha sonra bu ulusal planı tecrübelerinize dayalı olarak geliştirebilirsiniz
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ve tabii bu noktada ABD, Kanada, AB ve Latin Amerika’daki tecrübeleri de mutlaka
göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.
Sınır ötesi sağlık bakımıyla ilgili olarak yeni bir direktif çıktı. Bu da nadir
hastalıkları ele alıyor. Özellikle 13. maddede “nadir hastalıklar bir önceliktir Avrupa
Birliği için” diyor. Burada bakım geri ödemeleriyle ilgili, mesela hasta bir ülkeden
diğerine gittiğinde, tedavi için başka ülkeye gidildiğinde, mesela Lüksemburg, Kıbrıs,
Litvanya kendi bu konularda uzmanlıklarına sahip değiller. Oradaki hastalar başka
ülkelere gidiyorlar. Bunların geri ödemesi yapılmalı. Belçika’da, Fransa’da da olan ve
olmayan şeyler var. Hastalar başka ülkelere gitmek zorunda kalabiliyorlar.
Aynı zamanda “Avrupa'da uzmanlık merkezleri kurulmalı” denildi. Beş yıl öne
çok çok büyük önem taşıyor. Şu an kurulmaya başladı. Zaten klinik çalışmaların
olacağı yerler. Kayıtların tutulacağı yerler, Türkiye'nin de bu networklarla bağlantı
kurması çok çok önem taşıyor. Avrupa düzeyinde daha fazla kolograsyon yapılacak.
Sağlık teknolojisi değerlendirmesiyle ilgili olarak. Bu çok çok önem taşıyor.
Biz klinik çalışmaları ve Klinik Çalışmalar Direktifine de katkıda bulunduk,
geçtiğimiz aylar içerisinde ve verilerin korunmasıyla ilgili yine bu regülasyona katkıda
bulunduğumuzu

çalışmalarımız

aracılığıyla

söyleyebilirim.

Burada

bu

regülasyonlardan çıkan farklı komiteleri görüyorsunuz. Özellikle altını çizmek
istediğim nokta şu: Bu sistem çok karmaşık ve 28 üye ülkeyi bu komitelere katılmaya
davet ediyor ve alandan uzmanların da yine bu komitelere katılmasını söylüyor.
Mesela, özellikle prevelansa bakarak, yetim ilaçların belirlenmesi, hastanın ne
olduğu, ciddiyetinin ve hayatı tehdit etme durumunun ne kadar olduğunu ve aynı
zamanda ürünlerin bilimsel gerekçelerini, özelliklerini, klinik gelişim planını tartışan
gruplardan bahsediyoruz. Bununla ilgili hazırlanmış olan raporlar da var, herkesin
erişimine açık ve Türkiye'yle EMA arasındaki anlaşmalara bağlı olarak tüm rapora da
erişim sağlayabilirsiniz.
Taslak kılavuzunuzda eğer ki bu işleri tekrar baştan başlayarak yapma gibi bir
niyetiniz varsa, bu belki daha da kolaylaştırılabilir. Sağlık ve bakım sistemini
Türkiye'yi gözden geçirmek isteyebilir. Ama daha önce ülkelerin yapmış olduğu
çalışmalardan da çıkarılan dersleri göz önünde bulundurmak işinizi kolaylaştıracaktır.
Bilimsel tavsiye protokol yardımı da çok çok önemli. CGP pazarlama yetkisiyle ilgili
117

bu konuyla ilgili de uzmanlar çalıştılar ve değerlendirmelerin bazılarını belki siz
tekrarlamak zorunda değilsiniz. Türkiye'deki kaynaklara bakarsınız, nelere ihtiyaç var
Türkiye'de halihazırda yapılmış olanlara kıyasla? Bunları geliştirmek zaman
kazandırabilir.
Komisyon Uzman Grubundan bahsetmek istiyorum: Bundan bahsetmek
istiyorum, çünkü 28 üye ülke ve aynı zamanda endüstri temsilcileri, ayrı organizasyon
temsilcileri Avrupa Komisyonuyla bir araya geliyorlar pilot çalışmalar yapıyorlar ve
Avrupa'da nadir hastalıklar politikasını geliştirmeye çalışıyorlar. Bu komite içerisinde
bağlı ülkeler var. Kanada mesela, Japonya bağlı ülkeler arasında, Rusya bağlı
ülkeler arasında yer alacak. Belki siz de gözlemci olarak, Türkiye olarak burada yer
alabilirsiniz. Aynı zamanda katkıda da bulunabilirsiniz. Tabii, bağlayıcı sonuçlar
çıkmıyor; ama iyi bir kaynak teşkil edebilir.
Şu anda aynısını Ekanser ile ilgili olarak da söyleyebiliriz, belirli benzer
çalışmalar yapıldığını. Ulusal planlardan daha önce bahsedildi. Burada bu ulusal
planların nerede şekillendiğini ve geliştirildiğini bu harita üzerinde göstermek için bu
slaydı koymuştum.
Evet, şimdi ben uluslararası perspektife oturtmak istediğim konulardan
bahsetmek istiyorum. Bu uluslararası perspektif aslına bakarsanız, Avrupalılar
tarafından teşvik ediliyor ve Avrupa bence bugün olduğundan ve bugün
oynadığından daha önemli bir rol oynayabilir. İki yılda bir gerçekleştirilen Avrupa
Nadir Hastalıklar Konferansı var. Çok fazla katılımcı geliyor, akademik, endüstri
temsilcileri, Türkiye'den daha fazla politika yapıcılar buna katılabilirlerse bence çok
faydalı olacak.
Nadir Hastalıklar Günü var. Halihazırda bu Türkiye'de var, ama 28 ülkede de
var. Bu bilinci ve dayanışmayı etkilenen insanlarla dayanışma sergilendiğini
göstermek üzere kullanılan bir gün. Farklı ülkelerle ortaklıklarımız var. Ama şunu
söylemek istiyorum: Dünyanın farklı noktalarından, farklı ülkelere de ABD tabii ki
burada liderlerden birisi. Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Çin, Hindistan
bir araya geliyor ve daha çok ülke bu ağa ekleniyor.
İnanın ya da inanmayın, en iyi stratejiye sahip ülke Tayvan. Uzun zamandır
nadir hastalıklar konusunda Fransa’dan bile çok daha iyi çalışmalar yapıp, çok daha
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iyi bir strateji geliştirmiş durumdalar. EURORDIS şu anda uluslararası bir network
oluşturuyor. Uluslararası federasyonlar ve hasta organizasyonları bir araya gelsin,
DSV’yle işbirliği yapsın, bizimle de daha fazla işbirliği yapsın istiyoruz. Her şeyin
daha da uluslararasılaştığını anlatmak üzere bunu söylüyorum. Endüstri global, klinik
çalışmalar global ve yatırımlar global.
Biz bir platform geliştirdik. On-line hasta toplulukları ile, Türkiye'den
katılımcılarımız var. Geçen sene bunun kullanıcıları vardı. Yaklaşık binden fazla
Türkiye'den ziyaretçimiz oldu. Türkiye'deki hasta organizasyonları var. Hipertansiyon
gibi hasta örgütleri var ve yeni örgütler de gitgide katılıyor. Dünyanın çeşitli
yerlerinden, burada global topluluklardan bahsediyoruz. Yalnızca Avrupalı değil ve
çok dilli. Tercümeler yapılıyor, İngilizce, Almanca ya da Fransızca konuşmayanlar da
on-line olarak tercüme hizmetinden faydalanabiliyorlar.
Uluslararası Nadir Hastalıklar Konsorsiyumu, Avrupa Komisyonu, Amerika
Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsüyle birlikte işbirliği yapıyor. Farklı üye
ülkelere ve onun dışında Japonya, Kanada, Avustralya gibi ülkeleri bir araya
getirmeye çalışıyor ve Türkiye'de İRDİRK’in bir üyesi, ama bir proje aracılığıyla diğer
ülkelerle birlikte bir üyesi. Doğrudan katılabilirsiniz, çok fazla bir taahhüt yapmanıza
gerek yok. Zaten araştırmaları yeteri kadar şu anda sizin kapasitenizi gösterebilecek
düzeyde yatırım yapıyorsunuz ve uluslararası bağlamda bunu diğer ülkelere de
gösterebilirsiniz.
Bu konsorsiyumda üç tane bilimsel komitesi var. Bu komiteler üyelerle birlikte
geliştirilen kılavuzları yayınlıyorlar. Hangi öncelikler var, nelere bakmak lazım ve
parayı hani alana yatırmak daha etkili olur, bunlar üzerinde çalışıyorlar. Çok fazla
politika üzerinde durmuyorlar; daha ziyade etkinlik üzerinde duruyorlar. 2020 itibariyle
daha fazla araç, daha fazla ilaç olsun istiyorlar, temel amaç bu çalışmalarında.
Son olarak şu mesajları sunmak istiyorum: Gerçekten Türkiye'ye dönmek
gerekirse, dünyanın diğer yerlerindeki tecrübelerden neler öğrenebilirsiniz diye bana
sorarsanız, ben kendi görüşlerimi bu slaytla özetlemek istiyorum. Eğer doğru
anladıysam Türkiye Avrupa'da ve dünyada bir kilit aktör olmak istiyor. Özellikle de
sağlık araştırma ve endüstrisinde ve Türkiye bölgesinde de önemli bir rol oynamak
istiyor. Kalite ve sağlık araştırmaları ve sağlık bakım hizmetleri konusunda. Tabii, bu
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amaçlara ulaşabilmek için mesela yetim ilaçlarla ilgili taslak kılavuzu okuduğumda,
doğru yolda ilerlediğinizi görebiliyorum. Ama belki şu anda doğru seviyede
olunmayabilir.
Siz

pozisyonunuzu,

konumunuzu

uluslararası

platformda

da

doğru

belirlemelisiniz ve aynı zamanda Türkiye'yi gerçek bir pazar haline getirmelisiniz.
Yani hastalara erişim ve aynı zamanda tedaviye erişim sunmalısınız. Yani doğru
prevelans tanımını benimsemek ve kabul etmek gerekiyor ve aynı zamanda
halihazırda yapılan çalışmalardan faydalanmak. Onu tekrarlamamak gerekiyor. Bu
çalışmalarda yer almak gerekiyor. Yani idari yükler çıkarmadan, yapılan hataları
tekrarlamadan, kılavuzunuzu ve çabalarınızı gerçekten gerekli olan noktalara
odaklamanız lazım ki, hedefe ulaşabilesiniz.
Bunu geçiyorum, çünkü bunları zaten söylemiştim. Önceki konuşmacıların da
söylemiş olduğu önemli konular var. Türkiye'de bence önemli olan uluslararası bir
perspektifte

yetim

perspektiflerden

ilaçları

birisi.

değerlendirmek

Meksika’nın

ne

gerekiyor.

yaptığını,

Avrupa

Brezilya’nın

ne

perspektifi
yaptığını,

Hindistan’ın, Çin’in neler yapmaya başladığını bilmek lazım. Eğer Türkiye bunların
yaptıklarının altında kalırsa, o zaman problem var demektir. Ama Türkiye'nin ben
zaten performansının daha düşük olacağını zannetmiyorum. Çünkü kapasite
anlamında ve düşünce anlamında Türkiye ve potansiyel anlamında da Türkiye çok
daha gelişmiş bir ülke.
Prevelansa baktığımızda, bu sabah da sunulmuştu, ama şunu söylemek
istiyorum: Eğer konumunuzu uluslararası anlamda doğru belirlerseniz, o zaman
prevelanslarınız bu aralıklarda olmak durumunda. Nadir hastalıkları prevelansı geri
ödeme anlamında ne alıyorum demek değil. Çünkü bu başka bir karar. Yetim ilaç
politikanızı belirleyebilmek için 5/10 000 şeklinde bir prevelans tanımı kabul etmeniz
gerekiyor ki, bu uluslararası standardı yansıtıyor. Daha sonra bununla ilgili hangi
ürünlerin geri ödeneceğini vaka vaka kararlaştırabilirsiniz, çünkü diğer ülkeler de bu
şekilde yapıyor.
Brezilya’ya bakalım. Brezilya 6,5/10 000’i esas almış ve Brezilya Türkiye'den
daha zengin değil ve popülasyon, şehirde yaşamayanlar, vesaire ile ilgili kararlar için
de aynısı geçerli. Tabii ki nadir hastalıklarla ilgili spesifik konular var. Mesela,

120

Brezilya’da özellikle aile ve akraba evlilikleri dolayısıyla bunların daha çok sıklık
gösterdiğini gösterebiliriz. Japonya, Japonya aslına bakarsanız, nadir hastalıklar
konusunda çalışmaya 60’lı yıllarda, ABD’den bile önce başladı. Ama nadir hastalıklar
demiyorlardı, “izlenemeyen hastalıklar” olarak adlandırıyorlardı. Japonlar şu anda bu
konuyla ilgili politikalarını revize ediyorlar ve yaklaşık 4/10 000 bir prevelansı
benimseyeceklerini söylüyorlar.
Şu anda görüyorsunuz, daha katı olanlar bile bu ölçekte şu anda hareket
etmeye

başlamış

durumdalar.

Bu

prevelans

standardı

aslında

uluslararası

konsorsiyumun kabul etmiş olduğu, özellikle redızınes internatıonal orphanet de bunu
kabul etti ve aynı zamanda politika dokümanlarında da AB, Brezilya, Meksika ve
Japonya’da da yapılan çalışmalar bunu benimsediler.
Şimdi, son olarak şunu söylemek istiyorum: prevelansa karşı sağlık ve bakım
bütçesi üzerindeki etki. Maliyete bakılıyor ve aynı zamanda sağlık bütçesi, yani
bireysel hasta bazında bir hasta bütçesi bağlamında etkilere baktığımızda tamam. Bu
çok maliyetli olacak diyebiliyoruz. Ama ülkelerin tecrübelerine bakarsanız, 20 yıl, 15
yıl, 10 yıl önce Türkiye'den çalışmalarına başlayanlar var ve çok önemli gelişmeler,
ilerlemeler oldu ve endüstri, iş imkânı ve değer yaratma, ekonomi anlamında önemli
trendler sergiledi.
Burada tedavi görmemenin maliyetine bakarsanız ya da insanlara yanlış tanı
koymanın maliyetine bakarsanız, insanların bir doktordan diğerine gidip, doğru tanıyı
bulamamama maliyetine bakarsanız, bu çok daha maliyetli. Yalnız ilaç almaları,
cerrahi operasyon geçirmelerin maliyetlerine bakarsanız çok daha fazla olduğunu
görürsünüz. Mesela, Akdeniz ateşi çok çok yaygın olduğunu biliyoruz. Oldukça
maliyetsiz, ama eğer ki iyi tanı konulmazsa çok maliyetli olur ve zaten cerrahi
operasyon geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Bunlar çok maliyetli olabilir ve insanlar
daha fazla acı çekmek zorunda bırakılabilirler.
İlk olarak neyi ele almak lazım? Daha fazla ihtiyacı karşılamak ve paranın
karşılığını veren, makul fiyatlarda ilaçların sayısının artırılması gerekiyor. Bunu
çözmek için alternatif yollar var. prevelansı esas alarak ele alacak diye bir şey yok.
Çünkü kararlar prevelansa dayalı olarak ele alınmıyor. Behçet hastalığını ele alalım
ya da lizozamal depo hastalıklarından birisi. Sanfilipo’yu ele alalım. Çok zor olacak,

121

yani gerçek prevelansını bulmak. Güvenilir veriler bulmak ve ilaç kılavuzlarında
söylendiği gibi. Gerçekten kimde güvenilir veriler vardır? Tahminler var, hastane
anketleri yapabilirsiniz. Yeteri kadar iyi, tekrar yapıcılar için yeteri kadar iyi. Kaç tane
hastanın tedavi edilmesi gerektiğini biliyorsunuz. Şirketlerle konuşuyorsunuz fiyatlar
konusunda. Ama mesele burada farklı kriterleri karşılamak değil. Zaten ABD’de ve
ABD’de bunlar zaten yetim ilaçlar olarak tanımlanmış.
Burada ilacın değerini Türkiye bağlamında müzakere etmek gerekiyor ve
hasta miktarınıza bakarak. Böylelikle makul bir fiyat elde etmek ve fiyatı diğer
ülkelerdeki fiyatla da kıyaslayarak çalışmaları yapmak lazım. Ama kalkınmanın ve
gelişmenin maliyetlerine bakarsa, mesela üç yıldır Avrupa Komisyonuyla ilgili
çalışmalarda şu an bir tıkanıklık olduğunu söyleyebilirim. Yani hiçbir yere
gidemiyorsunuz, bir darboğaz var. AB regülasyonunda bir madde vardır. “Eğer ürün
çok fazla paraya mal oluyorsa, o zaman üye ülkeler statü, yani yetim ilaç statüsünü
geri alabilir, tekrar tartışabilir, revize edebilir” diyor. Biz bunun üzerinde çalıştık.
Finans, hukuk danışmanlığından uzmanlar geldi. Üye ülkelerden Avrupa Komisyonu
temsilcileri geldi. Üç yıldır bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve hiçbir yere gitmiyor
ve çıkmaz sokağa geldik. Çünkü, geliştirme maliyetlerini şirkete sorduğunuzda,
gerçekten çok zor onların durumu. Tabii ki, farklı potansiyel, farklı ürünler var. Yatırım
yapılıyor ve zaten bir hat çizmeniz mümkün değil bu çalışmalar bağlamında.
Şirketin size sunacağı şeye güvenmek zorundasınız ve bunun ne kadar zor
olduğunu biliyoruz. Çünkü şirkete ödeyenler birbirlerine ve birbirlerinin sunduklarına
çok kolay inanmazlar. Bunları da yaptık, tüm bu bilgileri toplamaya çalıştık. Peki
gerçek maliyetlere nasıl karar verebiliriz? Bunların üzerinde konuştuk. Ne mesela?
Hibeler var, teşvikler var, her bir pazarda harcanan paralar var. Gelirin karşılığını
alma endişeleri var. Bunlara dayalı olarak paranın değerini alma konusunda insanlar
çok zorlanıyorlar. Tabii ki, endüstriyi Türkiye'ye çekmek durumundasınız. Endüstri
yatırım yapsın. Türkiye'ye de hasta akrabası olarak Avrupa'da çalışan bir kişi olarak
maliyetin geliştirilmesi hususunda değil, ilacın değeri ve makul fiyatlar üzerinde
durmak lazım. Böylelikle hedefinize yürümeniz lazım. Çünkü paralar doğru insanlara
harcanmalı ve aynı zamanda tabii ki bu endüstriyi de teşvik etmek gerektiğini de
unutmamak gerekiyor.

122

Genel anlamda ben sizlerle bu mesajları paylaşmaya çalıştım. Yaklaşımla ilgili
olarak daha sonra yetim ilaç, sonra nadir hastalıklar politikası. Daha önceden yapılan
çalışmaları tekrarlamayın, hataları tekrarlamayın, yapılanlardan dersler çıkartın
demek istedim. Mesajlarımdan birincisi bu uluslararası çalışmalara gözlemci olarak
katılabilirsiniz.

Gözlemci

hiçbir

şey

yapmıyor

demek

değil,

katkıda

bulunabiliyorsunuz, yemeğe de katılabilirsiniz. Böyle bir başvuru yapmak faydalı
olacaktır. CEOMP, CHMP’ye de başvuru yapabilirsiniz ve aynı zamanda hasta
yakınlarının kurmuş olduğu örgütlere destek olmak gerekiyor. Hasta grupları, nadir
hastalıklarla ilgili kurulan hasta grupları sürekli şikâyet eden insanlar olarak
görülmemeli. Onlar çalışmalar yapıyorlar ve karar vericilere en maliyeti etkin kararı
vermede yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Çok teşekkür ediyorum, beni dinlemiş olduğunuz için.
SLAYTLAR (YANN LE CAM)
OTURUM BAŞKANI- Sayın Lecam’a çok teşekkür ediyoruz.
Soruları daha sonra alacağız. Ben Sayın Hocama devrediyorum.
Prof. Dr. FATİH EZGÜ (OTURUM BAŞKANI)- İkinci konuşmacımız
Comparison of US/EU orphan Durugs Legislations With Turkey. Vinciane Pirard Genzyme Public Affairs Directörü.
VİNCİANE PİRARD- Herkese günaydın.
İki yıldır halkla ilişkiler direktörü olarak çalışıyorum, görev yapıyorum. Daha
öncesinde hekim olarak görev yaptım ve ilaç endüstrisinde de gerçekten özellikle
tıbbi işlerle ilgili olarak ve ilaç geliştirme alanında uzun bir deneyime sahip olduğumu
ifade etmem gerekiyor ve pazarlama sonrası projelerde de görev aldım.
Muhtemelen pek çok

şeyi tekrarlıyor olacağız, konuşmacılar olarak.

Duyduğunuz şeyleri duyacaksınız, ama umarım bu sunumda başka bir perspektifi
görebilirsiniz. Ben ilaç geliştirme perspektifinden bahsetmeye çalışacağım; yani
teşviklerden bahsetmeye çalışacağım. Tekrar başa dönecek olursak, Amerika
Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye arasında bir kıyaslama yapamayacağım. Çünkü
Türkiye'deki durumu çok iyi bilmiyorum. Dolayısıyla, rehberlerden yola çıkarak, ben
size bazı önemli olduğunu düşündüğüm ve siz rehberinizi geliştirirken, size faydalı
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Why Policies on Rare Diseases Matter?
A European & International Perspective
Yann Le Cam, Chief Executive Officer

Rare Diseases Conference, 13-14 September
2014, Antalya, Turkey

eurordis.org

eurordis.org
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Hanımefendiler, Beyefendiler,

Türkiye'de nadir hastalıklarla ilgili bu önemli
konferansa davet edilmekten büyük onur
duyuyorum.

eurordis.org
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What is a rare disease?
§

Occurs infrequently or rarely in the general population

§

~ 80% are of genetic origin

§

Over 6,000 distinct rare diseases

§

Over 50% affect children

§

30 million people living with a rare disease
in Europe

§

Main groups: metabolic disorders, neuro-muscular, bleeding
disorders, cardiovascular and respiratory, autoimmune
diseases, skin diseases, rare cancers…

“Rare Diseases: Understanding this Public Health Priority”, available in
English, French, German, Spanish, Hungarian and Turkish

eurordis.org
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eurordis.org
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Characteristics of Rare Diseases
Chronic, progressive, degenerative, disabling
and frequently life-threatening
§ Very heterogeneous, diversity of subtypes
§

of the same disease
§

Patients are few and geographically scattered

§

Experts are few and geographically scattered

§

Research is fragmented

§

Reliable information is scarce

§

Resources are limited

§

Sustainability is an issue
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Why Rare Disease Policies are needed?
Need for a global approach to this
healthcare issue
§

Rare Diseases greatly differ from each other,
great heterogeneity, affect different organs,
different disabilities, different ages

§

However, 6000 to 7000 Rare Diseases share
the same challenges, similar issues, which
can be addressed across all rare diseases
	
  	
  

Look at Rare Diseases as a
whole to delineate a common & rational
healthcare policy to treat children and
adults suffering from a RD
eurordis.org
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Why Rare Disease Policies are needed?
§

Ethics: Principle of Equity and Social
Justice in terms of access to care (do more
for most vulnerable)

§

Care: Create a critical mass of RD patients
to organise the provision of multidisciplinary
care, map the existing expertise on RDs,
create partnerships with experts, improve
diagnosis and delivery of products

§

Research: RDs are at the forefront of
cutting-edge basic and clinical research,
explore unchartered territory, create
international public and private scientific
partnerships, develop new “orphan” drugs
	
  	
  
eurordis.org
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First Rare Diseases & Orphan Drugs
Regulations
1983: USA: The Orphan Drug Act (ODA)
(promoted by the National Organization
for Rare Disorders (NORD)
§ 1991: SINGAPORE
§

§

1993: JAPAN

§

1997: AUSTRALIA

§

1999: EU Regulation on Orphan Drugs
EURORDIS strongly advocated for this
Regulation

eurordis.org
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EURORDIS
The Voice of Rare Disease Patients
in EUROPE

eurordis.org
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Who are we?
An international non-profit, non-governmental umbrella
rare disease patients’ organisation representing
an estimated 30 million individuals in Europe
Our Mission
§

To build a strong pan-European community of patient
organisations and people living with rare diseases

§

To be their voice at the European level

§

To directly or indirectly fight against the impact of rare
diseases on their lives

eurordis.org
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EURORDIS in brief
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Founded in 1997
634 member patient organisations
58 countries (26 EU countries), including Turkey
33 National Alliances of RD Patients Organisations
44 European Federations of specific rare diseases
Outreach to over 1800 patient groups
Over 4,000 rare diseases represented
30 staff
Offices in Paris, Brussels, London, Barcelona, Geneva
260 Volunteers: 55 patient advocates and 205 moderators
4 Million € Budget

eurordis.org
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EURORDIS: Revenues and Expenses

eurordis.org
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Major Advocacy Achievements
Contribution to EU medicines regulations
EU Regulation on Orphan Medicinal Products, 1999
§

Creation of the COMP - Committee for Orphan Medicinal Products at the EMA
including 3 patients’ representatives for the first time

§

To date, over 1331 Orphan Drugs Designated

§

93 Orphan Drugs received a MA since 2000; 106 therapeutic indications benefiting
approximately 3 million EU patients

§

Out of 93 orphan drugs, 20 have lost their Orphan Drugs status after 10 years of
EU market exclusivity or are no longer on the market

EU Regulation on Medicinal Products for Paediatric Use, 2006
§

Creation of the CAT - Committee for Advanced Therapies at the EMA including
2 patients’ representatives and their alternates

EU Regulation on Advanced Therapy Medicinal Products, 2007
§

Creation of the CAT - Committee for Advanced Therapies at the EMA including 2
patients’ representatives and their alternates
eurordis.org
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Major Advocacy Achievements
Shaping EU Rare Disease Policy
•

Communication from the European Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions : « Rare Diseases:
Europe’s Challenge » 11 November 2008
§

•

First comprehensive policy text addressing issues faced by RD patients,
from research on RDs, to diagnosis, access to care and adapted services
and development of training, education, awareness on RDs

Council Recommendation on an Action in the field of Rare
Diseases, 8 June 2009
§

Adopted by EU Ministers of Health

§

Promote the adoption of RD National Plan/Strategy in EU MS

§

European Commission Expert Group on Rare Diseases (Advisory group
to the EC)

eurordis.org
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Recent Advocacy Achievements
Contribution to EU Directives/ Regulations
• EU Directive on Patients’ Rights in Cross-border
Healthcare in 2011
§

Article 13 specifically on Rare Diseases

§

Provides the legal framework for European Reference Networks

§

Provides the legal framework for the mobility of patients across EU

• Most recent contributions from EURORDIS to:
§

The revision of the EU Directive on Clinical Trials 2001/20/EC: The
Directive has become a EU Regulation (adopted by the Council of the
European Union in May 2014)

§

The proposal from the EC for a EU Regulation on the protection of
individuals with regard to the processing of personal data –
proposal is currently undergoing the legislative process

eurordis.org
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Involved in EMA Committees
§

COMP: Committee for Orphan Medicinal
Products
2 EURORDIS representatives (Vice-Chair +
1 full member) + 1 Observer

§

PDCO: Paediatric Committee
2 EURORDIS representatives (full member & alternate)

§

CAT: Committee for Advanced Therapies
2 EURORDIS representatives (full member & alternate)

§

PCWP: Patients' and Consumers' Working Party
2 EURORDIS representatives (full members)

§

Scientific Advice & Protocol Assistance

§

CHMP: Committee for Human Medicinal Products
	
  
eurordis.org
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Involved in Commission Expert Group on
Rare Diseases (former EUCERD)
• Brings together European main decision-makers in the field of Rare
Diseases
• Objective: Assist the Commission in the drawing up of legal
instruments and policy documents, including guidelines and
recommendations, in the field of rare diseases
• Representation: 28 EU Member States + Iceland, Norway,
Switzerland + EC, EMA COMP + industry + academia + individual
experts + patients’ representatives

All 8 patients’ representatives ! members of EURORDIS.
They cover main rare disease patient support groups and
different European regions. They coordinate advocacy work
through regular contacts.
eurordis.org
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Involved in Commission Expert Group on
Cancer Control (1st meeting on 23-24 Sept.)
• Brings together European main decision-makers in the field of
Cancers
• Objective: Assist the Commission in the drawing up of legal
instruments and policy documents, including guidelines and
recommendations, in the field of cancers, including rare cancers
• Representation: 28 EU Member States + Iceland, Norway,
Switzerland + EC + industry + academia / cancer prevention +
patients’ representatives
• 6 patients’ representatives ! 2 members of EURORDIS
! they represent rare cancer patient support groups & different

European regions. They coordinate advocacy work together
with the EURORDIS group of volunteers on rare cancers.
eurordis.org
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Involved in shaping RD National Plans

eurordis.org

132

18

EURORDIS
in the context of international initiatives
on Rare Diseases

eurordis.org

19

8th European Conference on Rare Diseases &
Orphan Products - May 2016, Edinburgh, Scotland

	
  

Organised by EURORDIS
Target: +700 participants from all parts of the world	
  
eurordis.org
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International Rare Disease Day
§

Created and coordinated annually by EURORDIS

§

Every year since 2008

§

Held on the last day of February each year

§

Participation in over 80 countries in 2014, with the participation of
Turkey

§

An occasion to raise public and policy-maker awareness for rare
diseases

§

Annual Policy Event in Brussels

§

www.rarediseaseday.org

eurordis.org
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Partnership with European and
worldwide umbrella patient organisations
§

Strong network with RDs National Alliances of patients in Europe,
including Russia and Georgia

§

Specific partnerships with RD National Alliances in the USA,
Canada and Japan

§

Regular liaison with RD National Alliances in New Zealand, Latin
America, Australia, Mainland China, Taiwan, Maylaysia and now
India

§ Launch of the European year in 2019
§ Launch of Rare Diseases International

eurordis.org
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Launch of Rare Diseases International
What is Rare Diseases International (RDI)?

§

An initiative aiming to create an informal network of rare disease
patient organisations to form a global alliance representing patients &
families of all nationalities across all rare diseases.

Who is involved?

§

RDI is a EURORDIS initiative with National Alliances around the world
with whom we have signed partnership agreements (MoUs).

Why Rare Diseases International?

§

§

To enhance capacities of Rare Diseases International members through
information, exchange, networking, mutual support, joint actions

§

To represent its members & people living with rare diseases internationally

§

To promote RDs as an International Public Health & Research priority
through public awareness and policy (+280 million people living with rare
diseases around the world)

When? Official launch in Shenzhen, China, November 2014

§

eurordis.org
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Rare Connect.org
www.rareconnect.org
§

Launched in 2010

§

Free-access online Rare Diseases patient communities

§

Over 65 communities involving 564 patients’ organisations

§

Supported by 2 full-time community managers and 242 volunteer
moderators

§

In 2013: 1122 visitors from Turkey

§

Turkish patients’ org. partners: Ectodermal Dysplasia, Pulmonary
Hypertension

§

Translators offer free translations between 5 languages (English,
French, German, Italian, Spanish)

eurordis.org
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IRDiRC – International Rare Diseases
Research Consortium
Objectives:
200 new therapies for RDs by 2020
§ Means to diagnose most rare diseases by 2020
§

Recognised prevalence of Rare Diseases
§

5 in 10,000 people
à This prevalence is the one that attracts private
investissements
à Patients’ umbrella RD organisations around the world will
promote this definition of rare diseases

eurordis.org

25

Involved in IRDiRC – International Rare
Disease Research Consortium
§

EURORDIS is a partner of the Consortium

§

IRDIRC Executive Committee: 1 EURORDIS representative

§

Therapies Scientific Committee: Yann Le Cam, Elected Chair

§

Therapies Scientific Committee Working Groups (WG) include
patients’ representatives/ members of EURORDIS
• WG on Chemically-derived products including repurposing
• WG on Biotechnology-derived products including cell- &
gene-based therapies
• WG on Orphan drug-development and regulatory processes

eurordis.org

	
  
	
  

136

26

Rare Diseases
A global healthcare priority

eurordis.org
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Rare Diseases: A strong international
added value
§

Rare Diseases: expertise scarce and scattered
Need to bring together :
a critical mass of patients
& medical experts, scientists
& public health authorities

§

In the 21st century, new info. technologies :
facilitate the flow of information
Create networking opportunities globlally,
encourage partnersthips

eurordis.org

137

28

Rare Diseases: A strong international
added value

§

Several RD policies & Regulations are in place
Increased investments in RD Research : IRDiRC, increased
budget of the EU dedicated to RD Research…
Increased investments from industry with market exclusivity
incentives provided in several legislations (US Orphan Drug
Act, EU Regulation (EC) 141/2000, ….)
Rare Diseases are often regarded as research models for
more common diseases
Increased collaboration amongst international medicines
agencies
Development of international platforms for RD registries

§

Development of National Plans / Strategies worldwide

§
§
§

§
§

eurordis.org
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Need for a common prevalence of RDs in
the World
§

United States: less than 7.5 in 10,000 people
(less than 200,000 individuals in the US population)
Population: 318,463,000

§

Canada:
no more than 5 in 10,000 people
Population: 35,427,524

§

EU:
no more than 5 in 10,000 people
(less than 1 in 2,000 citizens)
Population: 507 416 607

§

Brazil:
6.5 in 10,000 people
(1.3 in 2000 people)
Population: 202,914,000

§

Mexico:
no more than 5 in 10,000 people
Population: 119,713,203
eurordis.org
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Need for a common prevalence of RDs in
the World
§

Japan:
4 in 10, 000 people
(Under revision)
Population: 127,100,000

§

Australia:
1.2 in 10 000 people
Population: 23,573,500

§

Taiwan:
1 in 10 000 people
Population: 23,392,0360

§

Russia:
1 in 10 000 people
Population: 146,068,400

eurordis.org
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Prevalence vs impact on the healthcare
budget
§

The principle of a definition of rare disease with a very low
prevalence does not reduce the impact on the budget:
! Cost of non-treatment
! Cost of non misdiagnosis
! Cost of wrong treatments

eurordis.org
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A disease affecting less than 5 in 10,000
people is rare
§

The number of rare diseases is so high (between 6,000
and 8000 thousands) that the patients affected by one
single rare disease remain few

§

For one rare disease, there are several sub-types with a
varying degree of severity

§

With the prevalence of 5 in 10,000 people, the number of
patients affected by a rare disease remains low compared to
the whole population

§

The IRDiRC, Rare Diseases International, Orphanet, EU,
USA, Canada, Brasil, Mexico, Japan have based their policy
on this prevalence
eurordis.org
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Collaboration between FDA and EMA
§

The USA and the EU have adopted a similar prevalence

§

Since 2010, the FDA and the EMA have adopted a single
“update” report and a common template to file for orphan
status

§

Each month, the FDA and the EMA coordinate their evaluation
of orphan drugs

eurordis.org
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Where Turkey could play an international
role in Rare Diseases
§

By joining the IRDiRC – this consortium
will play a key role in RD research in the
years to come

§

By applying to the European Commission
Expert Group on Rare Diseases (CERD) as
Observer like Japan and Russia

§

By applying to the EMA as Observer to the
COMP and CHMP

§

By encouraging the creation of a patient-led
National Alliance of Rare Diseases
eurordis.org
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eurordis.org
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Thank You
Teşekkür ederim
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vermede yardımcı olmaya çalışıyorlar.
Çok teşekkür ediyorum, beni dinlemiş olduğunuz için.
SLAYTLAR (YANN LE CAM)
OTURUM BAŞKANI- Sayın Lecam’a çok teşekkür ediyoruz.
Soruları daha sonra alacağız. Ben Sayın Hocama devrediyorum.
Prof. Dr. FATİH EZGÜ (OTURUM BAŞKANI)- İkinci konuşmacımız
Comparison of US/EU orphan Durugs Legislations With Turkey. Vinciane Pirard Genzyme Public Affairs Directörü.
VİNCİANE PİRARD- Herkese günaydın.
İki yıldır halkla ilişkiler direktörü olarak çalışıyorum, görev yapıyorum. Daha
öncesinde hekim olarak görev yaptım ve ilaç endüstrisinde de gerçekten özellikle
tıbbi işlerle ilgili olarak ve ilaç geliştirme alanında uzun bir deneyime sahip olduğumu
ifade etmem gerekiyor ve pazarlama sonrası projelerde de görev aldım.
Muhtemelen pek çok

şeyi tekrarlıyor olacağız, konuşmacılar olarak.

Duyduğunuz şeyleri duyacaksınız, ama umarım bu sunumda başka bir perspektifi
görebilirsiniz. Ben ilaç geliştirme perspektifinden bahsetmeye çalışacağım; yani
teşviklerden bahsetmeye çalışacağım. Tekrar başa dönecek olursak, Amerika
Birleşik Devletleri, Avrupa ve Türkiye arasında bir kıyaslama yapamayacağım. Çünkü
Türkiye'deki durumu çok iyi bilmiyorum. Dolayısıyla, rehberlerden yola çıkarak, ben
size bazı önemli olduğunu düşündüğüm ve siz rehberinizi geliştirirken, size faydalı
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olabilecek bazı noktaları vurgulamaya çalışacağım. Karşılaştırmayı yapacak en iyi
kişi ben değilim, bu konumda değilim.
Nadir hastalıkları zaten duydunuz. Bütün konuşmacılar uzun ve detaylı
konuşmalar yaptı. Aslına bakarsanız, bu hastalığın sıklığına çok fazla vurgu yapılıyor.
Sıklığın ardında prevelans ve ensidansın ardında gizli kalmış birçok unsur var. Bunu
da unutmamak gerekiyor. Peki nadir hastalık sahibi olan bir hasta olmak ne demek?
15 yıl önce bir hikâye vardı, onu anlatmak isterim size. Mevzuat çıkmadan önce
endüstride bir hekim olarak çok fazla acil durumlar almıyorduk. Ama çok fazla hasta
arada tabletlerin rengi değişmiş ya da kendilerini iyi hissetmediklerini, bazı olayların
olduğunu vesaire söylemek için sizi arıyorlardı. Bir gün birisi beni aradı “ben üç
eczaneye gittim ve ilacımı bulamadım” dedi. Cansitrel yani D vitaminiydi. Ama bunu
pazardan aldık, iki hafta önce pazardan aldık. Yani D vitaminiydi, eski bir üründü.
30’lardan gelen bir üründü ve onu devam ettiremedik. Çünkü yatırım yapılması
gerekiyordu, pek çok düzenleme gereklilikleri vardı vesaire. Ama sadece D vitaminini
de düşünün. O zaman da hastalar tabii ki seslerini duyurmaya çalıştılar.
Hipoparatoredi vardı aile öyküsünde ve ağabeyi de bu sebepten dolayı hayatını
kaybetmişti ve stokta kalmamıştı ve buna ihtiyaçları vardı.
O an itibariyle aslında şunu fark ettik. Her şeyi doğru yaptık, ürün bakış
açısıyla ve 30’larda geliştirilmiş olan bilimsel sonuçlar, temelinde geliştirilmiş bir ürün
pazarda bulunamıyordu. Ama böyle hastalarımız da vardı ve yanlış durumlarla
karşılaşmak durumunda kalıyorlardı ve mahrum kalıyorlardı bu ilaçlarından ve
çözümler sunulamıyordu hastalara.
Benim için nadir hastalık nedir diye düşünmeme yönlendirdi bu tür bir olay.
Özellikle ilaç endüstrisinde mutlaka bunun bilinmesi gerekiyor. Çünkü böyle hastalar
var ve onlara hizmet verme yükümlülüğü ve bilincinin mutlaka geliştirilmesi gerekiyor.
Epidemiyolojiden çok daha fazlasını ifade ediyor. Genellikle genç hastalarımız var,
nadir hastalığı olan kişilerde ve çok ciddi ölçüde etkilenebiliyorlar ve bakımda
mahrum

olma

riski

altıdalar.

Çünkü

tanımları

yanlış

konulabiliyor,

tanıları

koyulamayabiliyor, tedavilerini alamayabiliyor. Bütün bunların bu kapsam içerisinde
değerlendirilmesi gerekiyor.
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Tabii ki intinans ve prevelansın ötesinde dedik. İlaç geliştirme aşamasına
geliştirme aşamasına geçecek olursak, bunun da bizim üzerimizde bir etkisi var.
Zaten bu türden hastalıkların türlerini biliyoruz. Spesifik sonlanım noktalarına
bakacak olursak, akut ya da kronik hastalıkların da ilaç geliştirme üzerinde bazı
etkileri vardır. Bazen yavaş, bazen hızlı olabiliyor ya da daha belirsizlikler olabiliyor.
Alzheimer ya da kronik sedef hastalığında olduğu gibi, çok kronik hastalıklar
olabiliyor. Aspesifik sonlanma noktaları olan bazı hastalıklar olabiliyor. O yüzden, bu
durumda ilaç geliştiremeyebiliyoruz ya da zaten bu konuda çok heterojen hastalıklar
var. Çok küçük hasta popülasyonları var ya da dağınık hasta popülasyonları var.
Gerçekten durumun ya da sonlanım noktasının nasıl ölçüleceğinden emin
olamayabiliyorsunuz ve bilemiyorsunuz. Multi sistemik olabiliyor, hangi organı takip
etmeniz gerekiyor. Klinik gelişim açısından emin olamıyorsunuz. Dolayısıyla, bu
süreçte ilerlerken de nasıl daha iyi tanı koyabileceğinizi öğreniyorsunuz ya da daha
az mı, daha fazla mı hastayı öngöreceğinizi anlayabiliyorsunuz. Çünkü epidemiyolojik
çalışmalar elimizde olmadığı için bunları öngörmek durumunda kalıyoruz.
Tekrar yetim ilaç mevzuatına bakacak olursak. Aslında teşvik edici ve
cesaretlendirici bir çalışma, araştırma geliştirme çalışmalarını başlattı bu mevzuat.
Sadece erişimden de bahsettik bu konuda. Önemli olan noktalardan birisi bence
nadirliği ya da siyasi müdahalelerde bulunabilmek amacıyla bir eşit değerinin mutlaka
tanımlanması gerekiyor. Başlangıçta bütün hastaları gözden kaçırabiliyoruz ya da
bakıma bütün hastaları erişimini sağlayabilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda destek
çerçeveleri ya da teşvik çerçevelerinin geliştirilmesi gerekiyor ve mevzuatta da bu
öngörülmüş durumda.
Sağlığın

sunulmasıyla,

ekonomi

arasındaki

tutarsızlığın

da

mutlakla

giderilmesi gerekiyor ve dolaylı olarak ilaç geliştirilmesi konusunda nasıl bir rol
oynanabilir? Bundan bahsetmeye çalışacağız. Zaten eşitlik, tedavi eşitliğinin de
mutlaka bütün hastalara sunulması öngörülmüş durumda mevzuatta. Bu pek çok
ülkede zaten geliştirilmiş durumda. Süre kısıtlamasından dolayı detaylarına
inmeyeceğim, ama tabii ki evrensel bir nadir hastalık tanımları var. Bazen düzenleme
açısından daha geniş kapsamlı olabiliyor. TDA’da mutlak rakamlar var. 200 bin
hastadan daha az şeklinde. Bu da yani 7.5/10 000’a tekabül ediyor. MO’nun
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tanımında ise 5/10 000’ten daha az bir prevelans belirlenmiş durumda. Japonya’da
ise 4/10 000’den daha az.
Zorluklar tabii ki farklı organizasyonlar arasında ya da eşit değerler arasında
değişiklik gösterebiliyor. Farklı amaçları var mesela. Farklı kurumlar, farklı amaçlara
sahip olduğu için, bu prevelans eşik değerleri de değişiklik gösterebiliyor. Araştırma
ve geliştirme çalışmalarında bazen pazara erişim konularına öncelik verilebiliyor.
Dolayısıyla, elindeki kanıtlarla neler yapılabileceğine bakılıyor. Sizin rehberinizin
ardında yatan amacın ne olduğunu çok iyi bir şekilde belirlemeniz gerekiyor. Burada
karşılaştırma tablomu görüyorsunuz.
Sıklığa bakacak olursak, bunlar uygunluk kriterleri. Birinci sütundakiler, nadir
hastalık olarak değerlendirilebilmesi ve bu statünün verilebilmesi için Amerika’da,
Avrupa'da ve Türkiye'deki kriterleri görüyorsunuz. Türkiye'de aslına bakarsanız, hep
soru işareti koydum, çünkü tam durumu bilmiyorum. Son taslak boştu, hatta buraya
bir rakam bile koymamalıydım belki. Her şey, ne söylesem tartışmaya yol açabilir.
Dolayısıyla, burada vurgulamak istediğim en önemli noktalarda birisi
Avrupa'da sıklık, aynı zamanda finansal kaynak eksikliği kriterlere tam olarak
uygulanmamış olabilir. Eğer bir ürünün finansal olarak kâr getirip getiremeyeceğini
bilemiyorsa riskli bir iş olacaktır. Şu an itibariyle mesela bazı ilaçların yetim ilaç
statüsünde olup olmayacağını bilemedikleri için, bu riski almak istemeyen şirketler
var. Bunun dışında ilave kriterler var. Mesela, hastalığın ciddiyetiyle ilgili yaşam tehdit
ediyor olması lazım, kronik olarak yaşamı sekteye uğratıyor olması gerekiyor. Yani
bu hastalığın yaşam kalitesi üzerinde gerçekten büyük bir etkiye sahip olması
gerekiyor ki bu statümüz verilebilsin.
Medikal olarak makul bir alt gruba ayrılabiliyor olması gerekiyor. Yani tanım
itibariyle şu anlama geliyor. Bu bir gösterge, bir endikasyonu alıp, alt endikasyon
yapamazsınız daha iyi olduğu için. Dolayısıyla, gerçekten çok somut, bilimsel veriye
ihtiyacınız var. O küçük popülasyonunuzun doğrulanması amacıyla. Dolayısıyla, iyi
bir tanı yapabilmeniz gerekiyor. O ilaçların da o spesifik popülasyonda güvenli
olduğundan emin olmanız gerekiyor, bilimsel çalışmalar sonucunda.
Bunun dışında önemli bir fayda sağlaması gerekiyor. Son kriter olarak mesela
daha iyi bir ilaç vardır. Bu ilacın kesinlikle önemli bir fayda sağlaması gerekiyor.
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Pazarda başka bir ilaç varsa ve daha iyi fayda sağlıyorsa, o hastaların o ilaçlara
erişim

sağlaması

en

iyi

kalitedeki

tedaviye

erişim

sağlamasını

mutlaka

gerçekleştirmeniz gerekiyor.
Medikal olarak makul alt gruplara ayrılabilmesi kriterinden bahsetmiştik.
Aslında bu ilaca göre değişiklik gösterecektir. Bazen ilacın özellikleri diğer hasta
gruplarında kullanılmasını engelleyebilir. Aile öyküsünde hiperkolesterolü olan
hastalarda kullanılamayabilir mesela bazı ilaçlar ya da yüksek kolesterol seviyeleri
olabilir bazı hastalarda. Ama bunu hiperkolesterol bütün olarak ayıramayabilirsiniz. O
yüzden nadir hastalık olarak tanımlanmayabilir. Genetik geçişte olduğunu bilsek de
bazı ailelerin daha yüksek risk altında olduğunu spesifik tedavi gerektirdiğini bilsek
de, bazen ayıramıyoruz bu grupları.
Ben bu konulara değinmek istiyorum, önemli gördüğüm konular bunlar.
Teşvikler neden önemli, nelere önem verilmeli? İlaç geliştirme alanında çalıştım
demiştim. Bazı şirketler var. Sınırlı kaynakları var bu şirketlerin ve programlar
arasında seçim yapmaları gerekiyor. Nadir hastalıkları sevmedikleri için ya da önemli
bulmadıkları için değil, tercih yapmaları gerekiyor. A ilacı ile, B ilacı arasında bir
seçim yapmak zorunda şirketler sınırlı kaynaklardan dolayı.
Peki kriterler nelerdir bu seçim için? Tabii ki, çok basitleştirilmiş bir bakış
sunuyor. Detayları şekilde tartışamıyoruz burada, ama öncelikle iyi bir bilimsel
çalışma tabanının olması gerekiyor. İyi bir mekanizmanızın bulunması gerekiyor.
Patolojisini bilmeniz gerekiyor. Bunları çok iyi bir şekilde bilirsiniz ve bilimsel
tabanınız, dayanağınız varsa teşvik alabilirsiniz ve destek alabilirsiniz. Destek
programlarından faydalanabilirsiniz.
Diğer parametreler böyle bir hasta var mı? Tabii ki çok güzel bir bilimsel
çalışma. Çok güzel araştırılmış, ama hiçbir hasta yoksa, o zaman teşvikten
faydalanamayabilir. Belki de başka bir popülasyonu ya da daha fazla tedavi edilmesi
gereken hastanın bulunduğu hastalarla ilgili ilaç geliştirmeniz gerekiyor. Aynı
zamanda pazarın da iyi düzeyde olması gerekiyor. Henüz sunmadığım teşvik
konusuna burada gireceğim, ama bazen pazar münhasıriyeti yardımcı olabilir pazar
fırsatlarınızı daha iyi bir şekilde yetim ilaç çerçevesinde tamamlayabilmeniz için.
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Başka bir nokta daha var, önemli olan, o da geliştirme yolu. Yani hangi
sonların noktasını takip edeceksiniz. Klinik çalışmaları yapacak mısınız, MI ya da
diğer otoriteler bunu kabul edecek mi; sizin işinizi kolaylaştıracak mı? Bunları
kolaylaştırabilmek için protokol destekli teşvikler alabilirsiniz. Yani sürekli olarak
otoriterlerle görüşebilirsiniz, ne türden bir geliştirme planı yaptınız, ne türden kanıtlar
geliştireceksiniz. Bunları sürekli görüşüyor olmanız gerekiyor, bunlar önemli.
Diğer üç önemli olan kriter ise tabii ki geliştirme maliyeti. Bazen şirketler bunun
maliyetini karışlayamayabiliyor. Dolayısıyla, bu da önemli bir boyut. Hız da önemli,
bunu çok hızlı bir şekilde geliştirebilecek misiniz? Bu önemli bir faktör bu ve kalite.
Kaliteden asla önem veremezsiniz. Mevzuat açısından da dayanak noktayı
oluşturuyor. Nadir hastalığı olan hastalarda aynı kalitede tedavinin verildiğinden emin
olmanız gerekiyor, diğer tedaviler ve diğer hastalıklarda olduğu gibi.
Dolayısıyla, teşvikler alarak bir şeyler yapabilirsiniz. Çünkü, geçmişte nadir
hastalıklar her zaman geliştirme programlarının dışında tutuluyordu. Çünkü pazar
fırsatı yoktu, tanımlanmamıştı ya da her zaman çok fazla engelle karşılaşıyordu. Bu
sebepten dolayı mevzuatınızı geliştirirken, araştırma ve geliştirme teşviklerini de dahil
etmeniz gerekiyor ve bunu düşünmeniz gerekiyor. Araştırma için bir şekilde hibe
vermeniz gerekiyor. Mevzuatla belki tabii ki doğrudan bağlantılı değil, ama ayrı bir
konu. Araştırmaları için hibe verilmesi gerekiyor. Eğer maliyeti azaltmak istiyorsanız
ya da ücretleri azaltmak istiyorsanız, düzenleyici kuruluşlara verilen ücretleri
azaltmak da isteyebilirsiniz.
Avrupa'da öncelikle ücretleri KOBİ'lere veriliyor. Daha sonra bu KOBİ
tanımından da bahsedeceğim. 250’den daha az çalışanı bulunan şirketlere veriliyor
ve aynı zamanda gerçekten bu olanak çok sınırlı düzeyde. Pazarlama izni açısından
baktığımız zaman. Bunun dışında kayıt yolu da önemli. Hızlandırılmış ve öncelikli
inceleme

ve

araştırmaya

erişimin

sağlanması

gerekiyor.

Amerika

Birleşik

Devletleri’nde aynı zamanda klinik çalışmalara ilişkin vergi kredisi de verilebiliyor,
ama Avrupa'da böyle bir şey yok. Çünkü devletlerin kapasitesi buna el vermiyor.
Peki KOBİ'ler neden önemli? Eğer Avrupa'ya bakacak olursanız, yetim ilaç
statüsünün yüzde 61’i KOBİ'lere ait. Pazarlama izni ve yetkisine bakacak olursak,
yani bunun sadece yüzde 22 oranında olduğunu görüyoruz. Bunun farklı sebepleri
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var. Bütün faktörleri bilmiyorum. Tam bir analiz yapamadık bu aradaki farktan, farkın
neden kaynaklandığına dair. Bazen KOBİ'lerin çok yüksek ciroları yoktur ya da başka
bir grup bu KOBİ'leri satın almıştır ya da başarısızlık oranı daha yüksek olmuştur,
KOBİ'lerde daha köklü ilaç firmalarıyla karşılaştırıldığı zaman.
Mevzuatta yine ticari teşvikler de var ve bunlar pazar münhasıriyetiyle ilgili ve
Amerika Birleşik Devletleri’nde yedi yıllık bin münhasıriyet var. Avrupa'da on yıl var,
pediatri geliştirme planları varsa iki yıl daha ekleniyor. Türkiye'de ben bununla ilgili,
yani pazar münhasıriyetiyle ilgili herhangi bir konu görmedim. Bu şirketler için önemli.
Çünkü, siz alacağınız kararlarda beş yıl önce, on yıl önce, pazara girmeden önce
alacağınız kararlarda pazarın bu kadar iyi olmadığını gördüğünüz zaman, girmesi çok
riskli olabilir. Ama daha uzun vadede belki maliyetlerinizi kurtarabileceksinizdir. O
yüzden bu işe girmek sizin için mantıklı olabilir.
Buna göre karar veriyorsunuz, ama tabii ki pazar münhasıriyetinin bilinmesi
mutlak başarıyı getirmeyecektir. Çünkü siz bu süreç içerisinde başka daha iyi
ilaçların o piyasaya girdiğini göreceksiniz. Siz bir ilacı geliştirdikten sonra pazara
sunacaksınız, ama başka ilaçlar da geliştirilecek. O yüzden, bazen statü de geri
çekilebiliyor. Yetim ilaç statüsü geri çekilebiliyor. Çünkü benzer ürüne sahip olan
başka bir firma daha iyi özelliklerle girmiş olabiliyor pazara. Bunlar önemli konular.
Yani pazar münhasıriyeti tek kriter değil ya da monopolü şeklinde değildir, tekel
şeklinde değildir ve spesifik bir süreyle spesifik tedaviye tekabül ediyor. Belirli bir
süresi var, ondan sonra sona eriyor. Ama bazı durumlarda çok da mutlak sonuç
getirmiyor.
Ticari teşvikler açısından mevzuatta ücret konusunda hiçbir şey yazılmamış
durumda ya da geri ödeme konusunda, finansmanı konusunda hiçbir şey
belirtilmemiş durumda mevzuatta. Bunlar takvim, burada yetim ilaç geliştirmeyle ilgili
olarak vurgulamak istediğim noktalardan birisi Avrupa her yıl bir yaklaşım, araştırma
yaklaşımı kullanıyor. Aslında Avrupa'da benzer dokümanlar kullanılıyor ve yıllık
olarak gerçekleştirilen bir araştırma programı bu. Dolayısıyla, her altı ayda bir bu
araştırmalar gerçekleştirilebiliyor. Çok da uygun olamayabiliyor, tabii ki altı ayda bir
global açıdan baktığımız zaman, bu raporların hazırlanması.
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Uluslararası uyum, araştırma konusuna çok fazla girmeyeceğim, ama önemli
bir nokta. Yann da zaten bundan bahsetmişti. Farkları tespit etmek ve farkların
nerede olduğunu tespit etmek çok önemli. Eğer fark sizin ülkenizde çok daha azsa
belki işbirliği yoluna gitmek daha mantıklı olacaktır. Bu grafikleri zaten daha önceki
konuşmacılar gösterdi. Avrupa'daki yetim ilaç mevzuatıyla ilgili tablolar. 15 yıl
içerisinde 1266 onaylanmış olan ilaç olacak. Bunlar moleküller, endikasyonlar değil.
Endikasyonlara baktığımız zaman, tam rakamı hatırlamıyorum, ama 50 kadar olacak,
daha düşük.
Aynı trend Amerika'da da geçerli. Mevzuat 30 yıldır yürürlükte. Daha fazla
yetim ilaç statüsü var. 446’sı onaylanmış durumda; ama çok daha fazla yetim ilaç
onaylanıyor her yıl. Zaten bu sebepten dolayı da koşullar çok daha da sertleşmeye
başlıyor, rekabet koşulları. Bu benim son slaydımdı, sonuç olarak yazdığım başlık
kaybolmuş bu slaytta.
Düzenleme çerçevesi çok çok önemli, yetim ilaçlar için. Çünkü netlik
kazandırıyor bu konuya ve tahmin edebilirlik, öngörebilirlik özelliğini size sağlıyor ve
inovasyonu

sağlıyor.

Teşvikler

verilebiliyor,

çalışmalar

sizin

ülkenizde

nasıl

yapılabiliyor, bunu siz kendiniz kararlaştıracaksınız. Daha önceki konuşmacıların da
ifade etmiş olduğu gibi, uluslararası uyumlaştırma çok önemli.
Son olarak vurgulamak istediğim önemli nokta bugün aslında yatırımcılar
yetim ilaç statüsünü seviyorlar. Yani belirli bir güvence elde ettiklerini düşünüyorlar.
Tamam, burada karşılanmayan ihtiyaçlar var ve kanıtlanmış bilimsel sonuçlar var.
Bazı bölgelerde daha kolay geliştirme yolları olabilir. Dolayısıyla, yetim ilaçlara
gerçekten yatırım yapmak istiyor yatırımcılar. Elde edecekleri kârlardan dolaylı değil;
kârların büyük olduğundan dolayı değil. Ama zaman içerisinde bir kesinlik
kazandırıyor ve belirlilik kazandırıyor ve özellikle KOBİ'ler için çok önemli yetim
ilaçların statüsü. Bu pazarlarda teşvik almak açısından önemli olabiliyor; ama tabii ki
bunu ödeyecekler için de korkular var. Kim daha fazla ödeyecek? Dolayısıyla, doğru
bir dengenin kullanılması gerekiyor. Bir tarafta bir avantaj ve istek var, ama bir tarafta
da çok büyük korkular var ödeme konusunda, geri ödeme konusunda.
Benim sizlerle paylaşmak istediklerim bunlardı. Burada bulunmaktan tekrar
memnun olduğumu belirtmek isterim. Eğer Sayın Başkanlarımız izin verirse soruları
da alabilirim.
Teşekkürler.
SLAYTLAR (VINCIANE PIRARD)
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Comparison of US/EU orphan Drugs
Legislations with Turkey
Vinciane Pirard MD – Director Public Affairs
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Understanding rarity - rationale for a political framework

Rare is a proxy for younger, severely affected patients at higher risk to be
deprived of care ( lack of diagnosis, lack of knowledge, lack of treatment
options)
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Beyond incidence and prevalence
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International orphan drug policies

Canada
US 1983

RUSSIA 2011
Ukraine KAZAKHSTAN 2009
EU 2000
KOREA 1998
Turkey
China
JAPAN 1993

Mexico

TAIWAN 2000

Columbia

SINGAPORE 1991

Peru Brazil
ARGENTINA 2011

AUSTRALIA 1998
New Zealand

5

Definition of rare diseases

• No universal definition of rare diseases
• Most commonly used for regulatory purpose:
− FDA ~7,5/10 000 ( absolute number of patient: ≤ 200 000)
− EMA = prevalence ≤ 5/10 000
− Japan MHLW = 4/ 10 000

• Challenges :
Prevalence thresholds used in various organizations for
different objectives

152

Eligibility : Comparison US-EU-Turkey
Eligibility
criteria

US

EU

Turkey *

Frequency

(! 7.5 /10 000)
200 000 patients

5/10 000
(! 250 000 patients)

10 X lower ?

OR

OR

Lack of financial viability

Lack of financial viability

AND

AND

-

Life Threatening
Chronically debilitating

Economic
criteria
Severity

Lack of financial viability

Life Threatening
Chronically debilitating

AND
Subset of
disease

-

Medically plausible

Specific (?)

AND
Treatment
options
7

Significant benefit

Significant benefit

Significant benefit

* Estimated number of patients affected by a rare disease in Turkey : 5 106

EMA criteria : Subset of a condition

• Medically plausible subset
− Usually defined by characteristics of the drug that limit the
use of the investigational medicinal product in only the
subset of the patients with the disease

− Subset is medically recognizable
− Drug will not be effective/safe for the rest of patients
population not included in the subset
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Decision to pursue drug development and
role of incentives
Tax credit
Fee waiver

Market
exclusivity

Protocole
assistance

same quality,
efficacy and safety
of treatment

Conditional
approval
Grants- Support
to research

R&D incentives : Comparison US-EU-Turkey
incentives

US

EU

Turkey

Grants for
research

Yes - NIH and others

Yes - Horizon 2020 E rare (national calls)

E rare (national calls)

Registration
fees

Fee reduction

Fee reduction *

Fee reduction

Registration
pathways

Access to fast track and
priority review
( if life threatening)

Protocol assistance and
possible access to
accelerated review

-

Tax credit

50% on clinical studies

-

* 40% fee reduction (100% for SMEs) on Protocol assistance, initial and follow-up requests, 100% for paediatric-related
assistance
For SMEs only:
100% fee reduction on Marketing Authorisation Application
100% fee reduction on Inspections (pre-authorisation)
100% fee reduction on post authorisation applications and annual fee, in first year from granting marketing authorisation
100% and 90% reduction on scientific services and post-authorisation inspection, resp.
SME < 50 employees or
10
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Definition of SME

SME and orphan drugs:
• 61% of the medicines with an
orphan designation
•

22% of the marketingauthorisation holders;

11

Commercial incentives: Comparison US-EU-Turkey
incentives

US

Tax credit

10 years

exempted

+ 2 years

Price

-

-

Reimbursement

-

Some countries have
criteria for adapted
pathways

Pediatric studies

Turkey

Waiver on pharmaceutical
and promotional taxes in
some countries

7 years

Marketing
exclusivity *

12

EU

Not OD specific

If less 1/100 000
Exemption reference
pricing

• Exclusivity is not absolute:
• no MA for similar medicinal product for same therapeutic indication
• Derogation if superiority, supply issues, sponsor consent
• If eligible based on lack of financial viability - reduction in exclusivity to 6
years if criteria are not longer met
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Process and timing of application: Comparison US EU – Turkey
Process

US

EU

Turkey

Before marketing
authorisation

Before marketing
authorisation

Before marketing
authorisation

Time for review

60-90 days

90 days

90 days

Appeal process

yes

yes

Yes

1 year

1 year

6 months

at marketing
authorisation

at marketing
authorisation

-

yes

yes

-

Time of
designation

OD
development
report
Confirmation of
designation
Patient
organization
input

13

International harmonisation
•
•

information-sharing scheme for orphan drugs between EMA and FDA
The EMA and FDA have developed common procedures for applying
for orphan medicinal product designation, and a joint application form
is available

•

The EMA and FDA accept the submission of a single annual report
from sponsors of orphan products (drugs and biologics) designated
for both the US and the EU.

•

The EMA encourages sponsors to consider coordinating the timing of
protocol assistance from the Agency with a request for scientific
advice from the FDA.

•
•

Parallel scientific advice with the FDA is available for orphan drugs
The EMA also collaborates with Japan’s MHLW on issues related to
orphan drugs.

14
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Overview for orphan medicinal product designation
procedure since 2000 – COMP -July 2014 report

Success

In 15 years : 1266 OMP designations – 92 approved

15

Overview orphan drug designations and approvals –
FDA - 2013

Success

In 30 years : 2925 OD designations – 446 approved

16
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•

A regulatory framework for orphan medicinal products provides
clarity, predictability and is an enabler of innovation.

•

The regulations address the public health needs and provide
treatment options for rare disease patients

•
•

International harmonization and cooperation is important
Hype: unmet needs in niche markets attract investors
Fears : payers are concerned by future budget impact

17
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da alabilirim.
Teşekkürler.
SLAYTLAR (VINCIANE PIRARD)
GÖNÜL OĞUR (OTURUM BAŞKANI)- Biraz gerisindeyiz, o nedenle diğer iki
konuşmacının Kevin Loth ve Jim Furness. Bu nedenle kendilerinden biraz anlayış
rica ediyoruz.
Ben şimdi bir sonraki başlığı size sunayım. Value of medical inovasyon
improved health vs investment productivity.
KEVİN LOTH ( Celgene Kurumsal İlişkiler Direktörü)- Birazcık programın
gerisinde olduğumuzun farkındayım. 15 dakikada tamamlamaya çalışacağım bu
sebeple.
Zaten

benim

söyleyeceklerimin

çoğu

şuana

kadar

benden

önceki

konuşmacılar tarafından dile getirildi. Benim adım Kevin Loth, Celgene’de Kurumsal
İlişkiler Direktörü olarak görev yapıyorum. Endüstriyi temsil etmeye çalışacağım. Bu
endüstrinin bir parçası olmasından çok gurur duyuyorum. Şimdi, ben kendi
konuşmam çerçevesinde ne kadar muhteşem bir endüstriden bahsettiğimizi ve
bunun bir parçası olduğum için neden mutlu olduğumu anlatmaya çalışacağım. Çok
önemli gelişmeler var bilimde. Gerçekten biz çok önemli icatların kenarındayız.
Epigenetik, nanoteknoloji, gen terapileri, eminoterapiler, bunların hepsi bir zamanlar,
yani 10-230 yıl önce bilimkurgu olanlar şu an gerçekleşiyor ve bu benim endüstrimde
oluyor. Bu endüstride çalışanlar da çok iyi bilirler. Hastalara tedaviler, bakım
programları geliştirmek çok çok heyecan verici. Endüstri olarak biz bütün bunların
içerisindeyiz.
Tabii ki şunun da farkındayız. Bu heyecan ve bu istekler herkes tarafından
paylaşılmıyor. Birçok insan tehdit olarak bazı konuları görüyor. Her gün bizler çok
çeşitli şeyler okuyoruz ve işte güvenden bahsedildi. Yan tarafından ve karşılıklı
güven zor. Fahiş fiyatlar, özellikle yetim ilaçlarda uygulanıyor diyorlar. Kitaplar
okuyoruz biz, Hollywood filmleri izliyoruz. Gerçekten şu anda ebola salgını var.
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Durum biraz ironi kazandı. Alt Sahra Afrika’sında hastalar kötüye kullanılıyor,
suiistimal ediliyor ve etik olmayan deneyler yapılıyor deniliyor. Şu anda da dünyayı alt
üst eden ebola gibi hastalıkların ortaya çıkardığı krizleri görüyoruz ve Alt Sahra
Afrika’sını etkilediğini görebiliyoruz ve endüstri neden oradaki topluluklar ve toplumlar
üzerinde çalışıyor? Aslında daha iyi anlatabileceğimizi düşünüyorum. Bu krizler
sonrasında.
Sağlık

anlamında

hasta

örgütleriyle,

politikacılarla,

gazetecilerle

ve

müşterilerimizin hepsiyle birlikte çalışmaya çalışıyoruz ve onların bazıları benimle
aynı duyguları paylaştığını biliyorum. E-postalarımı okuyorum, bana hikâyeler
gönderenler var. Bunları okuyorum, gazetelerden bazı kısımlar kesenler oluyor ve
“ilaç şirketleri vurgun yapıyor” bununla ilgili yazıları bana gönderiyorlar. Doktorlarla
karşılaşıyoruz her gün ve araçlar ve ilaçlardan bahsediyoruz, bunları tartışıyoruz ve
bizim ortaya koyduğumuz fiyatlar ve vurgunculuk gibi kavramlarla karşı karşıya
kalıyoruz.
Yıllardır hasta örgütleriyle birlikte çalışıyoruz. Onlarla ağlıyoruz, onlarla bazen
erişimle ilgili kavgalar yapıyoruz. Bizi arıyorlar, “on yıldır burada bir ürünün
geliştirilmesiyle ilgili çalışıyoruz sizinle. Gerçekten şu an bu ilaç piyasada olduğu için
çok mutluyuz. Ama bu fiyat neden böyle, neden bu kadar katısınız, çok zalimsiniz, biz
bunu anlayamıyoruz” diyorlar. İncindiklerini biliyoruz, böyle durumlarda. Bunu da
ilişkilerimizi suiistimal etmek anlamında bazen yorumlayabiliyorlar. Zaten hastalarla,
hasta örgütleriyle çalışıyoruz. Uzun zamanlar ayırıyoruz, bir çözüm bulabilmek için.
Bu çözüm yalnızca fiyata odaklanmıyor. Aynı zamanda geri ödeme ve aynı zamanda
fiyatla ilgili de oluyor. Tabii, bazen hastalar daha fazla çalışmalar yapılması
gerektiğini söyledik. Bizim yaptığımız çalışmalardan memnuniyet duymayabiliyorlar.
Tabii ki bir denge kurulması gerekiyor. Şirketlerde çalışanlar, hepimiz
anlıyoruz ki bir taraftan adil olmak zorundayız. Müşterilerimize karşı adil olmak
zorundayız, hastalara karşı adil olmak zorundayız. Ürünlerimize erişim sağlamaları
gerekiyor. Topluma karşı da adil olmamız gerekiyor. Çünkü biz bu toplumda
yaşıyoruz ve mesleğimizi gerçekleştiriyoruz. Karşılanabilirlikle ilgili olarak sıkıntılar ve
farklılıklar var. Herkes sağlığı ile ilgili olarak aynı miktarda para ayıramayabiliyor.
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Ama aynı zamanda kendimize de adil olmamız lazım. Endüstri ve şirketler olarak.
Çünkü biz yatırım yapmak istiyoruz. Geleceğe yönelik yeni tedaviler bulmak istiyoruz.
Bence doğal bir insani içgüdü, herkesin her şeye erişimi olsun istiyoruz. Her
türlü fiyatlar ortaya konulsun. Ama tabii ki böyle baktığımızda, kalbimizin derinliklerini
de biliyoruz ki, bu kısa vadeli bir politika da olabilir. Colgene’de çalışıyorum, başka
şirketler de var sektörde. Bunun da farkındayım, hepsi aynı şekilde düşünüyorlar. Bir
ürünle ilgili çok önemli Ar-Ge çalışmaları yapılıyor ve bu mesela faz-3 çalışmalarına
kadar gidebiliyor ve 45 tane farklı hastalığın geliştirilmesi ve yeni tedavilerin
geliştirilmesi konusunda başka hastalıklara da katkıda bulunuyor. Yani araştırma
geliştirme dediğimizde, yalnızca nadir hastalıklar değil, başka hastalıklara da katkıda
bulunuluyor.
Tabii ki, hazırlıklarımız var ve tabii ki bir uzlaşıya varalım derseniz, biz de
dengeli ve adil bir çözüm sunmaya hazırız. Hem şirket için, hem endüstri, hem de
toplum için. Bırakmak istiyorum, tabii ki çok fazla rakamlardan bahsetmeyeceğim.
Zamanımız kısıtlı, bunun farkındayım. Bahsedeceğim rakamlar 180 sayfalık bir
kitabın içerisinden alınmış rakamlar. Referansları gönderebilirim Organizasyon
Komitesine. Bu nedenle burada tek tek bahsetmeye gerek yok. Celgene’nin verileri
herkese açık verilerdir. Rakamlarla birlikte bunları gönderebilirim.
Dört tane mesajdan bahsetmek istiyorum: Her biriyle ilgili kısaca bazı şeyler
anlatacağım. Dengeleme ve bir dengeye ulaşılması diyorum. Endüstri olarak biz
herkesin bu konuya dikkat etmesini istiyoruz. Şimdi, biz daha öncesine kıyasla, daha
uzun, daha iyi ve daha sağlıklı hayatlar yaşıyoruz ve bu da tıbbi anlamdaki
inovasyonlar sayesinde gerçekleştiriliyor.
Bu kaynaklardan bahsedelim. Tabii, ekonomilerin iflas etmesi vesaire
durumları bir tarafa bırakırsak, maliyeti etkin çözümler sunduğumuz düşünüyoruz.
Sağlık ve bakımla ilgili harcamalar, yatırımlar gelecekte bütçeye daha fazla yük
getirmesin

istiyoruz.

Yann’ın

da

bahsetmiş

olduğu

konuları

göz

önünde

bulundurursak.
Aynı zamanda biz tabii ki ekonomik refah ve aynı zamanda büyümeyle ilgili iş
imkânları yaratıyoruz ve aynı zamanda akademiye katkıda bulunuyoruz. Bundan
kesinlikle endüstri olarak gurur duymamız gerekiyor ve ekonomiler bilgi temelli bir hal
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alıyor, git gide daha da fazla. Özellikle inovasyonun bu erdemli döngüsünden
bahsetmek istiyorum. Eğer Celgene yeni ürünler geliştirmezse, başka hastalık
alanlarına katkıda bulunmazsa, şirket olarak biz ne yaparız, başka bir şirket gelip bizi
satın almak zorunda kalır, devam edemeyiz.
Daha iyi ve daha sağlıklı hayatlar diyoruz. Türkiye'yle ilgili istatistiklere baktım
dün uçaktayken. Türkiye ile ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili bilgilerin doğru olmasını
istedim bu konuşmayı yaparken.
Şunu söylemek istiyorum: Gerçekten ilgi duydum, görmüş olduklarıma karşı ve
şunu da görmekten memnuniyet duydum ki, 65 yaşında bir kadın bugün Türkiye'de
16 yıl daha uzun yaşamayı bekliyor. 65 yaşında bir kadından bahsediyorum.
1960’larda özellikle çok çok farklıydı. Çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
Hayat beklentisi açısından. Doğan bir çocuk, 2011’de doğan bir çocuk Türkiye'de dört
yıl daha uzun bir yaşam beklentisine sahip, 1960’larda doğan bir çocuğa kıyaslarsak.
Fransa’daki durum biraz daha farklı. Bugün doğan 1960’larda doğanlar, yani
bugün doğanlar 8 yıl daha uzun yaşamayı bekliyor. Ben 1960’larda doğdum,
çocuklarım 2000’li yıllarda doğdu. Ben tabii halk sağlığı perspektifinden baktığımda,
şu anda tabii ki mesela, şu an daha fazla bilgiye sahibim. Mesela, ebeveynlerim
düşük kolesterol ya da düşük yağlı beslenmeyle ilgili daha az şeyler biliyorlardı. İşte
egzersiz yapma, vesaire mesela 1960’larda araba vardı, bazıları araba yoktu diyor;
ama o zaman bile emniyet kemeri bağlıyorduk ayrıca.
Halk sağlığı tedbirleri alınıyor bu konularla ilgili olarak. Şu anda onların da
bildiği bazı şeyleri ben biliyorum. Yaptığımız ve tekrarladığımız bazı şeyler olsa bile,
bu yıllarda doğan çocukların mesela Fransa’da sekiz yıl daha fazla yaşam beklentisi
var. 1990’lar, 2000’lerin ortasına kadar bu ilerlemeler kaydetti. Yaşam beklentisiyle
ilgili yüzde 70 gelişme, ilaç endüstrisiyle bağlantılı ve inovasyonlarla bağlantılı.
Tabii, bizim jenerasyonumuzda çok ciddi hastalıklar oldu. Mesela HIV, AIDS
ve 80’lerin sonunda gerçekten çok korkutucu bir hastalıktı. Büyük posterler vardı,
bundan bile daha büyük posterler hazırlanıyordu. Bilinç yaratma amacıyla, bizim
okulumuzun dışına duvarlarına, barların, kulüplerin duvarlarına koyu renklerle
sloganlar yazılıyordu, HIV, yani huzur içinde yatın, yani HIV varsa, o zaman buna
yakalanırsanız, kimse size bir şey yapamaz, ölürsünüz anlamına geliyordu. Herkes
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korkuyordu, bilim adamları televizyonda görüyorduk, HIV virüs sürekli olarak yeni
insanlara bulaşıyor, ülkeleri etkiliyor. İşte havadan da bulaşabilir, nasıl olacak, nasıl
mutasyonu ne kadar hızlı oluyor, bilmiyoruz vesaire gibi açıklamalar yapıyorlardı.
Ama çok kısa bir süre içerisinde bununla ilgili gelişmeler oldu. Şu anda mesela, HIV’ı
gençler takmıyor bile. Hâlâ var tabii ki, enfeksiyon oranları, Birleşik Krallık gibi
ülkelerde farklı. Ama mortete oranlarına da baktığımızda gelişmeler var ve endüstride
milyonlarca hastanın hayatının kurtulmasına katkıda bulundu.
Onun sonrasında antivetro virüslerin karşılanabilir olmasını sağladı. Tabii,
denge kurmak diyoruz, toplumda evet antivetroviral hastalıklar, HIV hatsallarına ve
böylelikle onların daha uzun yaşamasına katkıda bulunuyor diyorlar, bunu biliyorlar.
Aynı ilerlemeleri biz yine eşit derecede zorlayıcı hastalıklarda da elde etmek
istiyoruz. Özellikle nadir hastalıklar bağlamında yeni çözümler bulmak istiyoruz.
Çünkü, biz şu anda bilimsel anlamda bu ufukta ilerliyoruz. Tabii ki bu meseleleri
tartışırken, maliyetle ilgili ve fiyatlarla ilgili kötü itibar yaratan bazı medya haberleri
görüyoruz ya da gazetelerde yazılar görüyoruz.
İlacı toplum olarak ne kadar harcıyoruz? Onun üzerinde duruluyor. Michael
daha önceden bir grafik göstermişti. İki farklı grafik göstermişti. Tahminlerle ilgili
olarak Avrupa'da yetim ilaçlara ne kadar harcanıyor ve bütçeye etkisi 4/100 demişti
ve ultra nadir olanlarda biraz daha düşük olduğunu söylemişti. Yüzde 4, yüzde 4’tür
tabii ki bu önemsiz ya da göz ardı edilmeli ya da önemsiz bir miktardır demiyorum,
ama yönetilebileceğini düşünüyorum. Tsunami ya da meddücezir gibi durumlarla
yaşanan felaketlere baktığımızda ve bununla ilgili harcanan paralara baktığımızda,
bu durum, yani nadir hastalıklar ülkelerin iflasını getirmiyor.
Tabii ki bunları söyleyebiliriz, her zaman tartışabiliriz ve aynı zamanda belirli
ürünlerin fiyatlarıyla ilgili tavizler verilebilir, uzlaşmaya varılabilir. Bunları tartışabiliriz,
kesinlikle meşru bir tartışma. Her zaman yaptığımız tartışmalar bunlar. Hem ödemeyi
yapanların, hem de toplumların zaten belirli bir ürünün fiyatıyla ilgili müzakere yapma
hakkı var. Ama tek bir ürünün fiyatına ya da bir ürün gurubunun fiyatına bakıp da,
tüm sağlık bakım sistemi iflas edecek bunlar yüzünden, artık bunlarla ilgili tıbbi
inovasyon yapılmasın demek gibi bir yaklaşım doğru değil.
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Ben G-8 Zirvesi’nde şunu gördüm. Şu anda dünyada terörizmle ilgili ciddi
sorunlar yaşanıyor. G-8 Zirvesi’nin çıktılarından birisi demansla ilgili tedavi bulunması
gerekliliği. 300 milyar Euro yıllık olarak maliyeti demansın Avrupa’ya. Yeni ilaçlar
bulmak zorundayız. demans gibi hastalıkların tedavi edilebilmesi için. Çünkü
demansı olan bir kişiyi bakımevine vermek, 15-20 yıl ölmesini beklemek orada insan
ve beşeri sermayenin boşa harcanması. Herkese strese sokan bir süreç, hem de
paranın boşa harcanması. İlaç endüstrisi ve yeni ilaçlar bence kaynaklarını da
kullanarak, bu konuyu ele almalılar. Özellikle sağlık sorunlarını araştırırken, sebebini
de bunu araştırmalılar ve zaten küresel anlamda liderler de bunu fark ettiler. Tabii
endüstri bu çözümün bir parçası; ama problem değil endüstri. Bazen bu göz ardı
edilebiliyor, maalesef.
Refah

dediğimiz

konu

başka

bir

konu.

Aslına

bakarsanız,

bundan

bahsetmemiz gerekir ve Avrupa Birliğinde ilaç endüstrisi doğrudan 700 binden fazla
kişiyi istihdam ediyor. İyi işlere sahip, iyi eğitim almış kişiler bu kişiler, gurur
duymalıyız. Dolaylı olarak istihdam ettikleri de var. Çünkü klinik çalışmalar örgütleri
var. Aynı zamanda ilaç endüstrisiyle bağlantılı endüstri ve sektörler var ve ilaç
endüstrisindeki bir tam zamanlı işle bağlantılı üç dört tane dolaylı bağlantılı iş var.
Avrupa'da şu anda yaklaşık yeni ilaçların yüzde 25’i icat ediliyor. Aslına bakarsanız
bu alanda trendde bir azalma var, bunu da tersine çevirmek istiyoruz.
Bu da önemli bir nokta. Bilgiye dayalı ekonomiler diyoruz ve biz yalnızca
düşük maliyetli imalatlar üzerinde rekabet etmek istemiyoruz; teknoloji ve inovasyon
anlamında rekabet etmek istiyoruz. Özellikle altını çizmek istiyorum.
Son olarak inovasyonun erdemli döngüsünden bahsetmek istiyorum. Çok çok
önemli. Endüstri ve belki 15 yıl önce kardiovasküler hastalıklarla ilgili olarak ilk
çalışmaya başlamıştım ve çok konferans vardı ve kardiovasküler hastalıkların tedavi
edilmesiyle ilgili maliyetler acaba statini kaldırabilir mi toplum ya da yeni
antihipertansiyon ilaçlarını kaldırabilir mi gibi tartışmalar vardı. Birleşik Krallık’ta
milyonlarca Paunt harcanıyordu bunlara. Özellikle, doktorumu gördüğümde, bende
mesela bunları kullanmak durumunda kaldığımda, bunların jenerik olduğunu
bazılarını söylemiştim. Herhangi bir şeye ihtiyacım varsa, ebeveynlerim ihtiyaçları
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duyarsa, bunlar jenerik ve sizi herhangi bir maliyete sebebiyet vermiyor, bunları
öğrendim.
Her zaman tabii ki maliyet var. Yeni hastalık alanlarında geliştirme
çalışmalarının beraberinde getirdiği, ama Yann’ın da söylemiş olduğu gibi, sonra
ürünler jenerik olmaya başlıyor ve paranın karşılığını alıyorsunuz. Çünkü o para geri
sisteme

giriyor

ve

böylelikle

geleceğe

yönelik

yeni

tedavilere

yatırımda

bulunabiliyorsunuz ve aynı zamanda bu döngü kümülatif, bunu da göz önünde
bulundurmak lazım.
Şu anda birçok nadir hastalıklarla ilgili olarak karşımıza çıkan ilaçlar, mesela
hematoloji alanına bakarsak, küçük moleküllerin kullanılması, özellikle jenerik
şirketler tarafından yapılanların kullanılabilmesiyle ilgili oluşturulan ürünler şu anda
hematolojik hastalıkların tedavisinde kullanılanlar birkaç yıl içerisinde jenerik bir statü
kazanacak ve 20-30 ve 40 yıl boyunca belki de kullanılacaklar.
Evet, tüm bu iyi haberlere kıyasla, hani acaba ikna oldunuz mu? Yüzlerinize
bakarak da çok fazla anlamıyorum; ama önemli bir perspektif var burada. İnnovatıon
ve derle ilgili, ama aynı zamanda her gün karşılaştığımız birçok orman yangını da
var. Gazetelerde yazılar görüyorsunuz, onların zaten bitmesini beklemiyoruz. Hasta
örgütlerinin ya da politikacıların ya da gazetecilerin ilaç endüstrisini savunmasını
beklemiyoruz. Zaten onların toplumdaki rolü de bu şekilde şekillenmemiş.
Şunu söylemek istiyorum: Ben, Amerika Birleşik Devletleri’nde doğdum,
aksanımdan anlayabilirsiniz. Ebeveynlerim Amerikalıydı, 40 yıl boyunca Birleşik
Krallık’ta yaşadım. ABD’yi tabii ki suçlayamam. Ama ben optimüste kendi iyimser bir
insanım. ABD’de açık bir iletişime sahip oldum. Ama biraz daha diplomatik bir tarzım
var. Bunun da sebebi Birleşik Krallık’ta uzun süre kalmam. ABD’den hatırladığım bir
şey, Smoki Deber diye bir karakter vardı, California’da yaşıyordum ben. Burada
orman yangınları oluyor, ama bilmiyorum, California’da çok oluyordu. Çocuklara çıkıp
diyorduk ki, “yalnızca sen orman yangınlarını önleyebilirsin”
Ben

aslına

bakarsanız,

Celgene’deki

meslektaşlarıma,

endüstrideki

meslektaşlarıma bunu vermek istiyorum. Bu mesajı hepimiz alıp, eve götürmeliyiz ve
bunu özellikle sağlık bakım hizmetlerinin karışlanabilirliği konusunda gündeme
getirmeliyiz. Tabii ki bazı tartışmaların yapılması, soruların sorulması gerekiyor. Ama
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biz orman yangınlarının kontrolden çıkmasını istemeyiz. Tabii ki, biz kilit paydaşlar
açısından

baktığımızda,

bence

herkesin

faydasına

olacak,

denge

kuracak

yaklaşımlar üzerinde durmalıyız.
Evet, birkaç tane sorum vardı. Sizlerin de katılımını içerecek, ama zaman
kısıtlı olduğu için yalnızca bir slaydı sizinle paylaşmak istiyorum, onları geçerek.
Burada gazete başlıklarını görüyorsunuz. Manşetleri ve vizyonu çok farklı, çok
iyimser değil bu konularda söyleyebileceklerim. Ama hani mesela bu yani Chicago
gazetesinde ne zaman yayınlanmıştır sizce? Ne zaman yayınlanmış olabilir, tahmin
etmek isteyen var mı? “İlaçların fiyatları azaltılsın” diye. 1893 yani bir de şuna
bakalım isterseniz. … İlaç fiyatları yükseliyor. Ne zaman yayınlanmış olabilir?
Morfinden, Birinci Dünya Savaşından falan bahsediyorlar. 1917’de yayınlanmış.
Mesela dün uçakta bunu okumuş olabilirim mesela değil mi, bununla ilgili bir şeyi.
1959’da yayınlanmış. Peki, Long Planten bu ne zaman yayınlanmış olabilir? Mesela,
Brüksel’deki bir gazetede bugün bile görülebilecek bir başlık, ama bu 1966’da. Yani
ben 68 doğumluyum mesela. Yani bunların herhangi birisinden ben sorumlu
tutulamam.
İki sonuç var. İlaç endüstrisi yüz yılı aşkın süredir itibari konusunda, mesajını
iletme konusunda çok başarılı olamamış olabilir. Ama başka bir sonuç daha söyleyip,
kapatmak istiyorum. Bakın, şunu düşünmenizi rica ediyorum. Sonuçlar ne kadar kötü
olurdu? 1893’te ya da bu yıllardan herhangi bir tanesinde inovasyonlar durdurulsaydı
ve ilaç endüstrisine yatırımlar yapılmasaydı, bunun sonucu ne olurdu? Düşünebiliyor
musunuz, yani bu işte halkın reaksiyonları dolayısıyla böyle tedbirler alınsaydı,
sonuçlar ne olurdu, düşünebiliyor musunuz? Tabii ki bu başlıkla her zaman
karşılaşabileceğiniz başlıklar. Ama HIV tedavileri olmayacaktı, eğer inovasyon
durdurulsaydı.
Mesela, Japonya yetim ilaçlarla ilgili çalışmaya başladığında, 1960’llarda bazı
tepkilerle karşılaşıp da dursalardı, o zaman Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışmalar
belki de hiç başlamayacaktı. Fiyatlandırmayla ilgili vatandaşların görüşleri, uzun
yıllardır devam eden görüşler, ama gerçeğe bakarsak, sürekli Ar-Ge yatırımlarıyla
daha uzun, daha sağlıklı hayatlar yaşıyoruz. Bu bir gerçek, su götürmez bir gerçek.
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Maliyetler bence karşılanabilir, genel anlamda konuştuğumuzda ve bunları bir
perspektife yerleştirerek tartışmak gerekiyor.
Endüstri oldukça, değerli Avrupa Birliğine değerli Türkiye de ve aynı şekilde
önemli bir endüstri var ve Ar-Ge’ye çok fazla yatırım yapan bir sektörden
bahsediyoruz. Yüksek eğitimli kişilerin istihdam edildiği şirketlerden bahsediyoruz.
Ürünlerimiz çok iyi olabilir, ürün ne kadar iyi olursa olsun, zaman içerisinde jenerik
oluyor. Tabii ki zaten ne kadar fazla para elde ederse o ilaç o kadar kısa sürede
jenerik oluyor ve diğer ülkelerde, diğer şirketler de işin içine girip rekabet artıyor,
fiyatlar azalıyor. Biz de büyümeye devam etmeliyiz bence ve bu erdemli bir döngü.
Yalnızca şirketler için değil, toplum ve hastaları için de.
15 dakikayı biraz aştım, ama çok teşekkür ediyorum, beni dinlemiş olduğunuz
için.
SLAYTLAR (KEVIN LOTH)
GÖNÜL OĞUR (OTURUM BAŞKANI)- Sayın Loth’a anlayışı için çok teşekkür
ediyoruz.
Hemen bir sonraki konuşmaya geçelim.
Prof. Dr. FATİH EZGÜ (OTURUM BAŞKANI)- Son konuşmacımız Mr. Jim
Furness. Best Practices Which Have İmproved patient Access to orphan drugs. SVP/
Market Access Health GfK.
JİM FURNESS- Yetim İlaçlara hasta erişimini iyileştiren en iyi uygulamalar.
Bu oturumda Yann Lecam hasta perspektifinden başladı ve her zaman zaten
en iyi başlangıç noktası hastalardır ve daha sonrasında ilaç endüstrisinin görüşlerini
mevzuat açısından ve bağlam açısından ve innovasyon önem açısından bakış
açılarını dinledik.
Ben aslında sağlık politikaları alanında çalışmalar yaptım. Dolayısıyla, ben de
bu bakış açısını size, politika bakış açısını size sunmaya çalışacağım ve Avrupa
genelinde gerçekleştirilen erişimi iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen teşviklerden
ve inisiyatiflerden bahsedeceğim. Nadir hastalıklar stratejisini zaten size bahsettiler.
Bunun dışında erişimdeki gecikmelerden bahsedeceğim yetim ilaçlara erişimdeki
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Do you know?

When did the negative media headlines start?
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Question 1
In Turkey, between 1960 – 2011, what has been the increase in life
expectancy of women at age 65?
1. 4 years
2. 6 years
3. 16 years
4. 20 years

LIFE EXPECTANCY GAINS ARE CLEAR
Life expectancy at age 65, 2011 and years gained since 1960 (or nearest year)
Life expectancy at 65, 2011

25

20

15

10

Years gained, 1960–2011

5

0

Years

France
Spain
Italy
Switzerland
Portugal
Austria
Finland
Luxembourg
Belgium
Iceland
Norway
Sweden
Germany
Israel
Netherlands
United Kingdom
Slovenia
Ireland
Greece
United States
Estonia
Poland
Denmark
Czech Rep.
Slovak Rep.
Hungary
Russian Fed.
Turkey

Women

N/A

N/A

N/A

N/A

0

2

4

6

8

10

Years

Men

OECD Health Statistics. http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en. Accessed 21 Jan 2014
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Question 2
Between 2000 – 2009, what proportion of increase in life expectancy can
be attributed to new therapies?
1. 20%
2. 40%
3. 70%
4. 90%

NEW THERAPIES ARE A GREAT CONTRIBUTOR TO
INCREASED LIFE EXPECTANCY

45%

73%

1960 – 1997

2000 – 2009

New therapies account for 45% of
the increase in life expectancy

New therapies account for 73%
of the increase in life expectancy

Lichtenberg. Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing and high-income countries, 2000-2009. NBER Working Paper No. 18235, issued in July 2012
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Question 3
In OECD Countries, between 2008 – 2011, what has been the growth rate
in pharmaceutical spending?
1. +1.7 %
2. +17%
3. – 1.7%
4. – 17%

GROWTH IN PHARMACEUTICAL SPENDING HAS DECLINED
Average annual growth rates of health spending for selected functions,
in real terms, OECD average, 2008–2011
8

2007-08

2008-09

5,9

6

6,4

6,2
5,3

4,8

4

%

2010-11
6,9

7
5

2009-10

4,8

4,6
3,5

3,2

2,9

3
1,7

2
1

0,7

1

2,8

2,5
1,7

1,6

0,9
0,2

0
-1

-0,9

-2
-3

-1,5

-1,7

Inpatient care

Outpatient care

Long-term care

Pharmaceuticals

-1,7

Prevention

Administration

OECD Health Statistics. http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en. Accessed 21 Jan 2014
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Question 4
How many people are directly employed by the biopharmaceutical sector in
the EU?
1. 500,000
2. 700,000
3. 1,000,000

GREAT SOURCE OF HIGH-QUALITY JOBS IN EUROPE

Each direct
biopharmaceutical job
supports 3–4 additional
jobs in other sectors
OPEN

BIOPHARMA JOBS
More than 700,000 jobs in the
EU biopharmaceutical sector

TOTAL JOBS SUPPORTED
Over 2 million total EU jobs supported by the
biopharmaceutical sector

EFPIA. http://www.efpia.eu/facts-figures. Accessed 21 Jan 2014
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15 dakikayı biraz aştım, ama çok teşekkür ediyorum, beni dinlemiş olduğunuz
için.
SLAYTLAR (KEVIN LOTH)
GÖNÜL OĞUR (OTURUM BAŞKANI)- Sayın Loth’a anlayışı için çok teşekkür
ediyoruz.
Hemen bir sonraki konuşmaya geçelim.
Prof. Dr. FATİH EZGÜ (OTURUM BAŞKANI)- Son konuşmacımız Mr. Jim
Furness. Best Practices Which Have İmproved patient Access to orphan drugs. SVP/
Market Access Health GfK.
JİM FURNESS- Yetim İlaçlara hasta erişimini iyileştiren en iyi uygulamalar.
Bu oturumda Yann Lecam hasta perspektifinden başladı ve her zaman zaten
en iyi başlangıç noktası hastalardır ve daha sonrasında ilaç endüstrisinin görüşlerini
mevzuat açısından ve bağlam açısından ve innovasyon önem açısından bakış
açılarını dinledik.
Ben aslında sağlık politikaları alanında çalışmalar yaptım. Dolayısıyla, ben de
bu bakış açısını size, politika bakış açısını size sunmaya çalışacağım ve Avrupa
genelinde gerçekleştirilen erişimi iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen teşviklerden
ve inisiyatiflerden bahsedeceğim. Nadir hastalıklar stratejisini zaten size bahsettiler.
Bunun dışında erişimdeki gecikmelerden bahsedeceğim yetim ilaçlara erişimdeki
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gecikmelerden bahsedeceğim. Geri ödemeye erişim ve bazı özel konular. Sağlık
teknoloji değerlendirme programlarının bazı boyutlarından bahsedeceğim.
Bunların zaten hepsine değinildi. Diğer konuşmacılar tarafından, ama o
yüzden çok kısa bir şekilde üzerlerinden geçeceğim. Benim için en önemli
unsurlardan birisi genel bir çerçevenin oluşturulmasıdır. Politika ve strateji açısından
genel çerçeveyi oluşturarak, yetim ilaçlara yönelik bunu geliştirmek olacaktır. Aynı
zamanda KAN, Avrupa Konseyi tavsiye kararı var bu konuyla alakalı olan. Nadir
hastalıklar alanlında planlar ve stratejilerle ilgili bir tavsiye kararı.
Avrupa Birliği içerisindeki bütün üye devletler bunu imzaladı ve yetim ilaç
stratejilerini hazırlamayı kabul ettiler, nadir hastalıklar için. Aslında bu slayt
Fransa’dan başka bir meslektaşımız tarafından hazırlanmıştı. Fransa’yı en sona
koymuşlar, ama önemli olan notlardan birisi, bütün üye devletler bu süreç içerisinde
ilerlemeler kaydetmiş ve stratejileri geliştirerek, uygulamaya yansıtabilmişler.
Özellikle, Birleşik Krallık’a bakacak olursak, benim geldiğim ülke olarak. Birleşik
Krallık bir yıl önce strateji yayınladı ve burada aslında genel bir çerçeve sundu
streteji; ama spesifik olarak da hedefler belirtilmiş durumda.
Bunun dışında nadir hastalıklardan etkilenen hastaların güçlendirilmesi,
hastalıkların belirlenmesi ve önlenmesi, tanı ve erken müdahale, bakımı,
koordinasyonu ve araştırmanın rolü gibi konularda amaçlar belirlenmiş durumda bu
stratejide. Bu stratejinin iki unsuru çok önemli. Her ikisini daha önceki konuşmacılar
zaten değindi. Bunlardan birincisi, uzman merkezlerinin kurulması; uzmanlık
merkezlerinin mükemmeliyet merkezlerinin kurulması nadir hastalıkların yönetim
alanında.
Birleşik Krallık’taki stratejide çalışmalardan birisi, o zaman depo hastalıklarıyla
ilgiliydi ve Manchester’da bulunan bir merkez vardı, bu konuyla ilgili olarak. Uzman
merkezi vardı ve düzenli olarak Kuzey İrlanda’ya ziyaretler düzenlenerek, onların
uzmanlıklarının da mevcut olup olmadığını tespit ediyorlar, Kuzey İrlanda’daki
hastalara uzman bilginin sunulup, sunulamadığına bakıyorlar.
Kayıtlar da çok önemli, zaten bununla ilgili, nadir hastalıklarla ilgili hastalık
sayıları kaydedilmiş durumda. Nadir hastalıklarda hastalığın doğasının, doğa seyrinin
anlaşılması çok önemli ve tedavileri ne kadar etkili olduğunun anlaşılması çok
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önemli. Bu kayıtlar bunun için bir çerçeve sağlamakta ve gördüğünüz üzere çok
önemli sayıda kayıt var, Avrupa genelinde. Avrupa ülkeleri içerisinde spesifik nadir
hastalıklar için kayıtlar belirlenmiş durumda ve önemli rakamlar bunlar ve bizim
anlayışımızı ve erişimi artırmamız açısından önemli rakamlar.
Eğitim de çok önemli. Klinisyenlerin eğitimi çok önemli. Klinisyenlerni tanıyı
fark edebilmeleri için çok önemli. Özellikle nadir hastalıkların tespit edilmesinin
engelleyen en önemli unsurlardan birisi tanının gecikmesi, yanlış yapılması.
Dolayısıyla, eğitim çok önemli. Hasta gruplarının da önemli bir rolü var. Hastalara
yardımcı olma ve hasta yakınlarına yardımcı olmaları konusunda onlara bilgilerin
verilmesi gerekiyor. Konuyu anlamalarını sağlamamız gerekiyor.
Bunun dışında ilaç firmaları da bize yardımcı olabilir. Sağlık otoriteleri, meslek
örgütleriyle ve hasta dernekleriyle, birlikleriyle çalışabilir ve eğitim hizmetlerinin de
ilaç firmaları işbirliği içerisinde sunabilir. Bunun dışında, bu unsurlar ulusal stratejinin
nadir hastalıklar ulusal stratejisinin bir parçası halinde entegre edilebilir. Erişime
bakacak olursak, Avrupa genelinde farklı tedbirler alınmış durumda. Erişime, yetim
ilaçlara erişimdeki gecikmelerin engellenmesi amacıyla, yetim ilaçlar tabii ki, pek çok
Avrupa ülkesinde benzersiz değil. İnnovatif ilaçlara erişim konusunda ülkeler
birbirinden farklı değil. Ama prensipte Almanya'da ve Birleşik Krallık’ta yeni ilaçlar
mevcut ve geri ödemesi yapılabiliyor, pazar ruhsatı verildikten hemen sonra. Tabii ki,
uygulamada tam olarak böyle olmayabilir, ama bazen finansman ve geri ödeme
sorun yaratabilir. Buna yönelik Birleşik Krallık’ta bazı düzenlemelerimiz var ve
onkoloji, kanser ilaçları mesela bu kapsamda yer almakta.
Bütün Avrupa pazarlarında ürünler pozitif listeye eklendiği zaman geri ödemesi
sağlanabiliyor ve tabii ki bu fiyatın mutabakatla belirlenmiş olması gerekiyor. Bir yıllık
ya da altı aylık bir süreç var bununla ilgili olarak. Bunu gidermenin bazı yolları var.
İkisinden bahsetmeye çalışacağım. Mesela, ATU programı var Fransa’da ve İtalya’da
fonda IEF programı var.
ATU’yla başlayacak olursak, Fransa’daki program bu programın amacı ciddi
hatsallıklar tedavi etmektir. Alternatif tedavi mevcut olmayan hastalıkların tedavisi
amacıyla geliştirilmiş bir program ve yetim ilaç için zaten kullanılan bir tanım bu. Bu
da şu anlama geliyor. Tanılanmış bir hasta grubu için, spesifik özellikleri bulunan
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tanılanmış hasta grupları için, bu ilacı onlara erişilebilir kılmak ve onları mevcut hale
getirmek. Asıl amaçlarından birisi. Geri ödemeden önce bu alternatiflerin
değerlendirilmesi gerekiyor ve pazar ruhsatından önce değerlendirmeler yapılıyor ve
bu ilaçlara erken erişim sağlanmaya çalışılıyor ve sağlık sistemi içerisinde geri
ödemesi sağlanıyor. ATU gerçekten çok köklü bir sistem ve iyi bir örnek olabilir.
Birleşik Krallık’ta bir sistem var. Bireysel hastalar için bir finansman
kaynağımız var. Eğer genel bir sigortadan ödeme yapılamıyorsa, münferit bazda geri
ödeme yapılabiliyor. Pazar ruhsatı alamamışsa eğer bu ilaç. Tabii ki mükemmel bir
sistem değil, kusursuz değil. Sistematik ve tutarlı bir erişim sağlamıyor hastalara.
Dolayısıyla, Fransa’daki ATU programı kadar güzel ve iyi bir sistem değil, ama en
azından bir güvence sağlayabiliyor. En azından bu türden bir güvenliğin, güvencenin
sağlanması gerekiyor ve benzer şekillerin de, şartların da Türkiye'de mevcut olmasını
sağlamanız gerekiyor.
Yapmamız gereken şeylerden birisi de süreçleri iyileştirmek. Pazar erişimiyle
ilgili süreçler iyileştirilmeli. Bütün paydaşlar bu sürece, karar alma sürecine, geri
ödeme ve yeni ilaçların finansmanıyla ilgili kararların alındığı süreçlere dahil edilmeli
bütün paydaşlar. Sadece ödeyenler değil, sadece hekimler değil, ilacı yazanlar değil.
Sadece hastalar değil, hasta örgütleri ve ilaç firmaları da mutlaka sürece dahil
edilmeli.
Bütün bu paydaşların kendi perspektifleri vardır. Bu perspektiflerin dikkate
alınması önemlidir. Eğer NAYS örneğine bakacak olursak, NAYS tabii ki kusursuz
diyemeyiz. Kusursuz olmaktan çok uzak, ama NAYS bütün bu paydaşları karar alma
sürecine davet eder. Yeni ilaçlarla ilgili alınacak kararlarda bu paydaşları dahil eder
ki, bence bu önemli.
Şimdi, geri ödeme ya da finansmana erişime bakacak olursak, yine bazı
spesifik örnekleri göstermek istiyorum size. Belki faydalı olabilir bu örnekler sizin için.
Ben İtalya ile başlayacağım, fonda IEF, İtalya’da fonda IEF özel bir fon ve etkili
olarak, etkili bir şekilde ilaç firmalarının desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş olan bir
program. Önemli noktalardan birisi bunun yarısı yetim ve hayat kurtaran ilaçların
geliştirilmesi ve pazar raporlarının verilmesi amacıyla ya da fiyatlandırma, geri ödeme
anlaşmalarının yapılabilmesi amacıyla uygulanan bir program.
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Fransa’da fonlara erken erişim sağlayan bir program var, yeni ilaçlar için.
Birleşik Krallık’ta kanser ilaçları fonu geliştirildi. Özellikle onkoloji tedavilerine erişimi
artırabilmek amacıyla yapıldı. Bazen erişim yetim ilaçları kapsamayabilir tabii ki bu
fon. İki sebepten dolayı bu program geliştirildi. Öncelikle pazar ruhsatı ve NAYS’ın
incelemesi arasında geçen süreyi telafi edebilmek amacıyla geliştirildi ya da münferit
hastaların NAYS’ın henüz ilacı tavsiye etmediği münferit hastalara yönelik olarak
geliştirdi. Bazı hastalıkların bu programda net bir şekilde fayda sağladığını
söyleyebiliriz. Tabii ki kusursuz değil, ama en azından emniyet valfı görevini
üstlendiğini söyleyebiliriz.
Belirli sayıda hasta bu tedavilere erişim sağlayabiliyor. Kendilerine verilmesi
reddedilen tedavilere en azından başvurabiliyorlar. Hem onkolojide, hem de diğer
alanlarda yetim ilaçlar dolaylı olmak üzere erişim sağlanabiliyor. Fransa’da farklı bir
problemi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Hastanelerin finansmanı DRG sistemiyle
sağlanıyor. Aslında vaka başına bir oran belirlenmiş durumda. Bu vakalara göre
belirlenmiş, bütün vakaları kapsıyor ve pahalı ilaçların ödemesi çok zor olabiliyor.
Dolayısıyla, hastaneler de bunu kullanmaktan uzak duruyorlar.
Bunun dışında, Fransa’da bir program var ve bu liste NSU programı, bu
problemi ortadan kaldırmak amacıyla geliştirildi. Yani yüksek maliyetli olan ilaçların
kullanımı normal finansman zarfının dışında karşılanıyor ve hastane bu ilaçlar
kullanılması halinde tam bir ödeme yapılıyor. Yani böylelikle hastane artık
kaçınmıyor, bu pahalı ilaçları kullanma konusunda.
Benzer sistemler var, diğer ülkelerde de. İngiltere’de bazı yüksek maliyetli
ilaçlar ödeme fonlarından ya da tarifelerden çıkarılmış oluyor ya da NAB sistemi
kullanılabiliyor, Almanya’da NAB sistemi kullanılıyor. Bazen sistem içerisinde
caydırıcı

unsurlar

olabiliyor

yüksek

maliyetli

ilaçların

kullanımı

konusunda.

Dolayısıyla, bu etkiyi mutlaka hafifletmek gerekiyor. Diğer bir inovasyon ise,
İngiltere’deki diğer bir inovasyon ise bu yıl yürürlüğe giren bir uygulama. O da özel
izin süreci. Bazı nadir koşullarda tedaviler pek çok yetim hatsallıklar ve nadir
hastalıklar da bu kapsama giriyor. Mesela, sistik fibroz, pulmoner hipertansiyon gibi
bazı nadir hastalıklar içinde NAYS tarafından bir çalışma grubu görevlendirilerek,
ödemeler yapılıyor. Yani klinik çalışma grupları yerine bu gruplar belirlenmiş durumda
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ve bunun amacı öncelikle uzmanların tanıyı koymasını sağlamak ve bunların
finansman tabii ki sonuçları olacağı için, mesela daha pahalı, çok pahalı ilaçları
normal bütçelerinin dışında harcamak durumunda kalabiliyorlar. Bütün tedavilerini
sunarken, bir kolaylık sağlayabiliyor bu programımız.
Bu aslında bir inovasyon. Tabii ki uygulamada ne kadar başarılı olduğunu
görmek için biraz beklememiz gerekiyor; ama en azından bu geri ödeme probleminin
giderilmesi açısından iyi bir adım olabilir ve finansmanı çok pahalı ilaçların geri
ödemesinin ve yine sağlık hizmetlerinin finansmanı konusu her zaman bir baskı
yaratacaktır.
Son olarak erişim açısından gerçekten çok güzel ve iddialı kullanım
programları var. Genzyme, Genzyme tabii ki bunu yapan tek şirket değil. Bu ifadeler
Genzyme’den olunan ifadeler, ekranda görmüş olduğunuz ve sorumluluk beyanı,
Genzyme’nın sorumluluk beyanı. Ücretsiz tedavi sunmayı amaçlıyorlar. Ülkelere
yardımcı, sağlık hizmetleri sistemlerini iyileştirmelerine yardımcı olmak ve hastalarına
yardımcı olmak amacıyla. Diğer bir ifadeyle, sadece ilaç geliştirmiyorlar. Aynı
zamanda, erişim konusunda hastaların sağlık sistemine erişimlerini iyileştirmek ve bu
ilaçlardan fayda sağlamalarını gerçekleştirmek amacıyla da destek sağlıyorlar. Tabii
ki tek şirket Genzyme değil, başka şirketler de bunu amaçlıyor. Uzun vadeli bir
çözüm olmayabilir, ama en azından mevcut olan acil sorunların giderilmesi
konusunda belki yardımcı olabilirler.
Son olarak sağlık teknolojisi değerlendirmesinden bahsetmek istiyorum: Bazı
Prof. Şanlı’’nın bugün yapmış olduğu ifadeler açısından da ilgi çekici olabilir. Çünkü
konuyla ilgili bilgileri ve deneyimi benimkinden biraz farklı. Çok büyük bir problem var,
sağlık teknolojisi değerlendirme sistemleriyle ilgili olarak. Yetim ilaçlarda ve nadir
hastalıkların tedavisi konusunda sağlık teknolojisi değerlendirme sistemi kısıtlı ve
sıkıntılı. Bazı problemler var. Sağlık teknolojisi değerlendirmesini yapan kurumlar
belki de mevcut olan kanıtların boyutu, sınırlılık yaşıyor olabilir, ama Sayın
Profesörün de bahsetmiş olduğu gibi, eşitlik, adillik konusunda, adalet konusunda
bazen sorunlar yaşanabiliyor ki, bunlar daha önemli.
Almanya bir şekilde bu sorunun üzerinden gelebildi. Kendi süreçleri içerisinde.
Bir istisna sağladılar değerlendirmede ve hayatı daha da kolaylaştırmayı sağladılar,
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bu istisna sayesinde. Yetim ilaçların değerlendirme süreçlerine dahil edilmesi
konusunda istisna getirerek ya da fiyatlandırma, geri ödeme anlaşmaları açısından
sistemler getirdi. Ama pek çok ülkede yetim ilaçlar münhasır olarak kabul
edilemeyebiliyor. Yetim ilaçların ayırıcı özellikle farklı süreçler gerektirebilir. Bence bu
en önemli sorun.
Burada karşılaşılan zorlukları belirtmek istiyorum: MAYC bu zorlukların
üzerinden gelmeye çalışıyor, son yıllarda. Standart çerçevenin yetim ilaçlarda
uygulanmasının zor olduğunu fark ettiler. Dolayısıyla, ayrı programlara baktılar. Bu
programın yüksek uzmanlıktaki teknolojiler olarak adlandırdılar. Yani teknolojilerin
maliyet ve paranın değeri açısından etkilerini ve uzmanlaşmış hizmetlerinin
sağlanmasının etkilerini değerlendirdiler. Tabii ki bu programda bazı zorluklar
yaşandı, sıkıntılar yaşandı. Mesela, burada Soleres’in örneğine bakalım. Soleres’i üç
yıldır inceliyorlar ve bunun altında bir karar alınacağı belirtiliyor. Yani artık bu geçerli
değil, bu hafta çünkü bir karar aldılar Soleres’le ilgili olarak. Ama üç hafta bunu
tartıştılar. Bazı özel koşullarda bu tedavinin mutlaka tavsiye edilmesi gerekiyor.
Burada zaten karşılaştıkları zorlukları bize gösterebiliyor. Sayın Prof. Şanlı’nın da
bahsetmiş olduğu gibi. Gerçekten bu benimsemiş oldukları paradigmayı çok iyi
yansıtabiliyor.
Özetle: Hepinizi bu konuşmamdan sonra öğlen yemeğine gönderebilmek için
özetle şunu söylemek istiyorum: Kritik noktaların mutlaka giderilmesi gerekiyor. Nadir
hastalıklara yönelik tedavi konusunda stratejik bir yaklaşım elzemdir. Daha spesifik
tedbirlerin alınması gerekiyor bu konuyla ilgili olarak ve aynı zamanda erişimdeki
gecikmelerin önüne geçmek için bazı adımların atılması gerekiyor. Spesifik geri
ödeme

düzenlemelerinin

yapılması

gerekiyor.

Normal

bütçe

süreçlerinde

bozulmalara ya da azalmalara yol açmayacak şekilde geliştirilmesi gerekiyor.
Sağlık teknolojisi değerlendirme programlarının nadir hastalıkların özel
karakteristiklerini yansıtmasını sağlanması gerekiyor. Yani kısa bir şekilde, özetle
şunu söyleyebilirim: Benim tavsiyem bunlardır, bunların yapılması gerekiyor.
Teşekkürler.
SLAYTLAR (JIM FURNESS)
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Establishing a national rare diseases strategy
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3

The European Union issued a Council recommendation in 2009

The overall objective was to address inconsistencies and delays in the
diagnosis, referral and access to treatment for patients with rare diseases
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By 2013 most member states had made significant progress

Presentation by Segoleene Ayme (Inserm) at World Orphan Drug Congress Geneva November 2013
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Establishing a national rare diseases strategy

https://www.gov.uk/government/publications/rare-diseases-strategy
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Two key tools for implementing rare disease strategies are centres of expertise and
registries

https://www.gov.uk/government/publications/rare-diseases-strategy
Presentation by Segoleene Ayme (Inserm) at World Orphan Drug Congress Geneva November 2013
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Education

A better knowledge and greater understanding of orphan diseases is required:
•

For clinicians

•

For patients

The very fact that these diseases are rare means that health and social
care professionals are also unlikely to have previous experience of the
patient’s condition. This is particularly true in primary care (a patient’s
first point of contact, for example a GP). So it is important that
professionals also have access to reliable information, including what
treatment pathways are available.
Patient groups have an important role in helping patients and their
families feel less isolated. Most patient organisations offer advice and
support through websites, leaflets and personal contact. Many of them
have specialist staff, including nurses and patient advocates (people who
can act on a patient’s behalf in health and care services). This range of
support provides a lifeline to people who have a rare disease, and it
complements the services that health and social care organisations
provide.

Pharmaceutical companies can work with health authorities, professional
associations and patients’ associations to provide educational services
https://www.gov.uk/government/publications/rare-diseases-strategy
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Delays in access

© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013

9

Various measures are in place to minimise delays in access to orphan drugs

England
IFRs and
CDF

In Germany and the UK orphan drugs are
reimbursed as soon as they have market
authorisation
•

BUT funding may be an issue, especially in the
UK
•
•

Individual Funding Requests (IFRs)
Cancer Drugs Fund (CDF)

In all other EU markets, reimbursement is only
available when products are added to the positive
list of reimbursed products – a potential source of
delay
•
ATU scheme
Fondo AIFA

So alternative means of providing early access
are available
•
•

ATU scheme in France
Fondo AIFA in Italy

© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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ATU scheme in France
In France companies can apply for temporary use (Autorisation Temporaire d’Utilisation
(ATU)) for innovative products with a solid safety profile, before full and formal regulatory
approval or reimbursement agreement.
The scheme is intended for medicines to treat serious diseases where there is currently no
alternative treatment available. It allows patients and physicians to access the product before
the Agence National de Sécurité des Medicaments (ANSM) has determined its final labelling
status and granted market authorisation, or the Haute Authorite de Sante (HAS) has agreed
reimbursement.
There are two types of ATU:

ATU Nominative for individual
patients, at the request of the
treating physician (similar to a
“compassionate use” provision.

ATU de cohort, for a well-defined group of
patients with specific characteristics.
Permission for ATU de cohort provision is
normally granted on an annual basis, but
may be renewed until a final
reimbursement and pricing decision is
made.

In both cases companies are able to charge for the drug, and there is no price control.
This system is well established and effective in providing patients with early access to
innovative medicines where there are no effective therapeutic alternatives.
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Individual funding requests

Funding for individual patients

An alternative approach to ensure patient access to high value innovative medicines is
through an individual, patient-based access programme. This involves the treating physician
making a case for the use of a drug which is not included within the reimbursement list, for
consideration by an expert panel or authority
In England, when a drug has not been recommended by NICE, or is some cases before
market authorisation has been granted, a physician may make a formal request for
agreement to the use of that drug in an individual patient, citing the clinical rationale for such
use for that patient. That individual funding request (IFR) will be reviewed by the appropriate
authority (CCG, Hospital Trust, Local Area Team of NHS England) and a decision made
This does not provide the consistent and systematic access for patients ensured by the
programmes described above (ATU de cohort), and risks allowing inequalities between
patients with similar needs. Nevertheless it can still provide a useful “safety valve” enabling
some patients with high unmet needs to access treatment
Many other countries have similar arrangements
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Process improvements: Involving all stakeholders (including patients and
companies) in decisions about reimbursement and funding
NICE
Consultee and commentator
organisations will be identified
for each highly specialised
technologies evaluation (i.e.
patient, professional and
commercial organisations that
have an interest in the
technology, plus the NHS, NHS
Commissioning Board, and the
DH).
Statements from interested
parties, particularly patient/
carer groups and professional
organisations on current
management of the disease
and patient experience will be
sought, and nominated experts
(clinical, patient, NHS) will be
invited to attend the evaluation
committee meeting(s), as will
two company representatives.

Payer
Patients‘
Associations

Physician
Pharma
Company
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Access to funding
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Separate funding systems may be established for high value or orphan drugs

England
CDF

In some cases there are specific funding systems
for high value innovative medicines:
•

Fondo AIFA in Italy

•

Liste en sus in France

•

Cancer Drug Fund (CDF) in England

There may be different decision-making and
purchasing systems for some specialised
treatments, including rare diseases
•

Liste en sus
Fondo AIFA

Specialist commissioning in England

In some cases companies may assist in providing
access through compassionate use programmes

© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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The “Fondo AIFA” in Italy

AIFA has established an innovative funding scheme (Fondo AIFA 5%) for orphan, oncology
and other drugs meeting unmet medical need, which has been operative since 2005.
Italian pharmaceutical companies are required to donate 5% of their promotional expenditure
to an independent research fund.
The fund collects approximately €45 million each year:
•

Half of this allowance is used for the reimbursement of orphan and life-saving drugs
awaiting market authorisation or pricing and reimbursement agreement

•

The other half is aimed at supporting independent research, drug information programs
and pharmaceutical vigilance.

© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Cancer Drugs Fund in England

In April 2011 the UK Government introduced in England the Cancer Drugs Fund.
This made available £200 million over three years (but has twice been extended, with
additional funding) to provide patients with access to innovative cancer medications in two
circumstances:
•

Where innovative medicines have received market authorisation but are currently
undergoing review by NICE (which typically takes six to nine months following market
authorisation) before being recommended (or not) for use in the NHS

•

Where cancer medicines have not been recommended for use because they are not
assessed as cost-effective but may be of benefit to individual patients with specific
characteristics.

This scheme has proved to be an effective safety valve, enabling a significant number of
patients to benefit from early access to medicines which would otherwise have been denied
to them
The fund is restricted to oncology, and not specific to orphan drugs, but many of the drugs
funded under the scheme are orphan drugs
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“Liste-en-sus” in France

Incorporating rarely used high cost drugs within a DRG payment system causes problems
In France certain high value drugs are designated by HAS as “liste en sus”, meaning that they
are funded centrally from a separate budget, rather than the cost to hospitals being met by
the normal Groupe homogene de sejour (GHS) payment.
There is a specific funding envelope allocated to liste-en-sus expenses.
The CEPS decides at which price the product will be reimbursed (tarif de responsability (TR)),
and the national health insurance system uses resources from the funding envelope to
reimburse hospitals at the TR price level.
Hospitals are encouraged to negotiate prices with manufacturers, as they get to share profit
with the NHS when they manage to purchase a product at a price below its TR.
Some other countries have similar systems:
•

High cost excluded drugs list (England)

•

NUB system (Germany)

http://www.atih.sante.fr/liste-des-unites-communes-de-dispensation-prises-en-charge-en-sus
http://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2014/08/nhs-drugs-list-v8-aug14.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/krankenversicherung/krankenhaeuser/drg_system/neue_untersuchungs_und_behandlungsmethoden_nub/
neue_untersuchungs_und_behandlungsmethoden_nub.jsp
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Specialised commissioning
Most secondary care services in England are commissioned
(funded) by Clinical Commissioning Groups (CCGs), local health
authorities (of which there are 215)
However some specialised services (including treatment of most
orphan diseases) is directly commissioned by NHS England, through
its Local Area Teams (LATs)

Examples of
specialised
treatments
•

Cystic Fibrosis

•

Proton beam
therapy

•

Pulmonary
arterial
hypertension

•

Haemophilia

•

Lysosomal
storage
disorders

The ambition of NHS England is to bring equity and excellence to
the provision of specialised care and treatment.

•

Alkaptonuria
(AKU)

Importantly, this means that treatments for highly specialised
diseases (including orphan diseases) are not directly competing for
funds with “ordinary” diseases

• Etc.

Four factors determine whether NHS England commissions a
service as a prescribed specialised service. These are:
•

The number of individuals who require the service;

•

The cost of providing the service or facility;

•

The number of people able to provide the service or facility; and

•

The financial implications for Clinical Commissioning Groups
(CCGs) if they were required to arrange for provision of the
service or facility themselves.

http://www.england.nhs.uk/ourwork/commissioning/spec-services/
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Compassionate use programmes

Genzyme statement
All the work that goes into creating an effective therapeutic product means nothing if that
treatment can't reach the patients who need it. But whether for financial, geographic, or
logistical reasons, access to treatment remains an ongoing challenge for many patients
around the world.
We work with local governments around the world to secure timely approval of our products.
While approvals are pending, we've helped patients with urgent medical needs obtain access
to our therapies through compassionate use or expanded access programs. We work with
national health services and private insurers to establish coverage for our products. And
where coverage is not immediately available, we work to facilitate free treatment access, help
patients find alternative funding, and help countries establish sustainable health care
systems.
Other companies adopt similar policies

http://www.genzyme.com/Responsibility/Patient-Access-to-Treatment.aspx
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Specific provision for orphan drugs in Health
Technology Assessment
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Health Technology Assessment is a challenge for orphan drugs, leading to delays
and refusal to fund
Health Technology Assessment may focus on
the clinical evidence (e.g. Germany) or the
economic evidence (e.g. UK)

Economic
HTA

NICE has recognised the difficulties:
Given the very small numbers of patients
living with these very rare conditions a simple
utilitarian approach, in which the greatest gain
for the greatest number is valued highly, is
unlikely to produce guidance which would
recognise the particular circumstances of
these vary rare conditions.

Clinical HTA

These circumstances include:
•

the vulnerability of very small patient
groups with limited treatment options

•

the nature and extent of the evidence

•

the challenge for manufacturers in making
a reasonable return on their research and
development investment because of the
very small populations treated.

http://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-highly-specialised-technologies-guidance/Highly-SpecialisedTechnologies-Interim-methods-and-process-statements.pdf/
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Germany and AMNOG: A simplified assessment procedure for orphan
drugs

For new products with orphan drug status, a simplified submission process applies. The
manufacturer has only to submit an extract of the dossier and the GBA will only decide on the
level of additional benefit, as the additional benefit in general is considered demonstrated by
the orphan designation.
This exception applies to orphan drugs as long as anticipated peak sales stay below the
threshold of €50 million a year. If the threshold is exceeded after the GBA decision, a
complete dossier has to be submitted by the manufacturer.
This exemption does not remove the requirement to negotiate price with the GKV.
BUT:

Most countries apply their standard assessment procedure to orphan
drugs, with no explicit recognition of the specific characteristics which
might justify a separate process

© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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NICE and rare diseases

NICE has instituted a separate programme to assess orphan drugs and has consulted on the
process and methods
NICE provisional guidance:
“Highly specialised technology (HST) evaluations are recommendations on the use of new
and existing highly specialised medicines and treatments within the NHS in England. The
highly specialised technologies programme only considers drugs for very rare conditions.”
The Committee will take account of the following criteria:
•

Nature of the condition

•

Impact of the new technology

•

Cost to the NHS and Personal Social Services

•

Value for money

•

The impact of the technology on the delivery of the specialised service.”

BUT:
Developing this new programme has resulted in serious delay:
Soliris (eculizumab) was launched in the UK in November 2011, for the treatment of atypical
Haemolytic uremic syndrome (aHUS). NICE in May 2014 asked the company to explain the
high cost of eculizumab, and has still not made a decision.
http://www.nice.org.uk/Media/Default/About/what-we-do/NICE-guidance/NICE-highly-specialised-technologies-guidance/Highly-SpecialisedTechnologies-Interim-methods-and-process-statements.pdf/
© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Summary and recommendations
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Critical issues to address

A strategic approach to the treatment of rare diseases is
essential
•

Access to orphan drugs needs to determined within a strategic
framework which recognises the needs and contributions of all
stakeholders

When few or no treatment alternatives are available,
delays in access must be avoided
•

Early access for patients is essential

•

Compassionate use programmes can provide only a temporary
alternative

It is important to have suitable funding arrangements in
place
•

Specific funding arrangement may help to avoid the distortion
of normal budgeting processes

Payer
Patients‘
Associations

Physician
Pharma
Company

Patient /
Caregiver

Health Technology Assessment programmes need to
reflect the specific characteristics of rare diseases
•

The special characteristics of high value innovative medicines
for rare diseases need to be accommodated within HTA
processes

•

Assessment programmes must not be allowed to delay access

© GfK 2013 | Title of presentation | DD. Month 2013
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Prof. Dr. FATİH EZGÜ (OTURUM BAŞKANI)- Çok Teşekkürler bu güzel
konuşmanız için. Bu kadar aştık, ama bu kadar değerli konuşmacıyı bir arada
bulmuşken, izninizle davet edip onları üç dört soru alalım.
Bu oturumdaki bütün konuşmacılarımızı kulaklıklarıyla birlikte birkaç soruya
yanıt vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Kendinizi tanıtıp, soruyu kime
yönlendirdiğinizi belirtirseniz ya da genel sorabilirsiniz.
Dr. FERHAT FERŞEY- Dr. Ferhat Ferşey Abdi İbrahim İlaç Firmasından.
Öncelikle çok teşekkür ediyorum bütün konuşmacılarımıza bu güzel konuşmaları için,
bu güzel katkıları için. Aslına bakarsanız benim bir yorumum olacak ve sizin
görüşünüzü soracağım bu konuyla ilgili olarak, yorumumla ilgili olarak. Sayın Pirard
bize çok önemli bir konuyu aktardı, çok önemli bir konuya değindi. Pek çok,
neredeyse yetim ilaçların yüzde 61’inin, yetim ilaçların ve ürünlerinin yüzde 61’inin
KOBİ'ler tarafından geliştirildiğini ifade etti. Ama yüzde 80’i pazarlama ruhsatının
yüzde 80’i büyük firmalara ait dedi. Ama araştırma ve geliştirme çalışmalarını bu
büyük firmaların daha az katkısı olduğunu söylediler. Az demeyelim, ama üretkenlik
açısından, araştırma ve geliştirme çalışmalarının büyük firmalarda çok düşük.
Dolayısıyla, burada yeniden mühendislik çalışması yapılması gerekiyor. Büyük
ilaç araştırma geliştirme çalışmalarında, yetim araçlara yönelik olarak. Ben sadece
bunu ilave etmek istedim, sizin de görüşlerinizi merak ediyorum, teşekkürler.
VİNCİANE PİRARD- Çok genel bir yorum oldu. Aslında araştırma geliştirme
çalışmaları üretkenlik açısından değerlendirildiği zaman, KOBİ'lerin rakamlarına ya
da pazarlama ruhsatları aslında büyük ilaç firmalarının büyük bir başarısızlığı olarak
okunmamalı.

Bence

önemli

olan

noktalardan

birisi

yetim

ilaç

geliştirme

programlarında daha küçük kuruluşlar ve kurumlar daha aktif. Yani pek çok KOBİ
var. Yani 250 çalışandan daha az olan firmalar küçük ölçekli olarak ya da orta ölçekli
olarak adlandırılıyor.
Dolayısıyla, onlar bir fikirle başlayabiliyorlar çalışmalarına, Ar-Ge çalışmalarına
ve bilimsel çalışmalarının bir düzeye kadar getirebiliyorlar. Ama tabii ki ilaç geliştirme
çalışması ekstrem bir spor gibi, çok disiplinli olmanız gerekiyor ve o pazara sunmanız
gerekiyor, istatistikleri okumanız gerekiyor. Uzmanlık düzeyi bu aşamada çok yeterli
olmayabiliyor ve büyük şirketlerde bu uzmanlık düzeyi var ve birbirini tamamlıyor
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diyebiliriz, her iki firmalarda. Tabii ki, ben bu Ar-Ge modelinin değiştirilmesi
konusunda bir çözüm öneremeyeceğim, ama danışmanlık yaptığım ölçüde sizlere
belki görüşlerimi paylaşabilirim.
Ben de kendiliğimden yola çıkarak size yorumda bulunmak istiyorum. Son on
yıl içerisinde çok büyük bir değişim yaşandı stratejilerde. Büyük şirketlerin
stratejilerinde büyük değişiklikler yaşandı ve büyük ilaç firmaları artık nadir ilaçlara ilgi
göstermeye başladı. On yıl önce ilgi göstermiyorlardı ve bunu iki şekilde yaptılar.
Bunlardan birincisi, daha önce söylemiş olduğu gibi genellikle ilaçların KOBİ'ler
tarafından geliştirilmesini istiyorlar ve onların zaten yetenekleri ve kapasiteleri var ve
o ilaçları düzenleyici aşamaya getiriyorlar. Çerçeveye kadar getiriyorlar ve onları
ticarileştirebiliyorlar. Pek çok KOBİ bu kapasiteye sahip değil.
Dolayısıyla, burada bir sinerji yaratıyorlar kendi aralarında ve tabii ki sizin de
sormuş olduğunuz konuya dayalı olarak şunu söyleyebilirim. KOBİ'lerde zaten bütün
yetim ilaçların geliştirilmesi konusunda kendilerine yatırım yapıyorlar. Daha önce
söylenmiş olan rakamlar on yıl önce yapılmış araştırmaları yansıtıyor olabilir; ama
ilaç araştırmaları çok daha uzun bir geçmişe sahip. Patent tabii ki alınıyor, büyük
şirketler patent konusunda daha çok kendilerini angaje ediyorlar bu konuları ve daha
fazla yatırım yapıyorlar.
SORU- İsviçre’den geliyorum. Benim üç kısa sorum olacak Sayın Lecam’a.
İlk sorum tavsiyenizle ilgili. Yani Türkiye bir çalışma grubu üyesi olması
gerektiği yönündeydi. Çeşitli çalışma gruplarının üyesi olması gerektiğini söylediniz
Türkiye'nin. Türkiye Avrupa Birliğine üye değil. Yani Avrupa Birliği Topluluğu
içerisinde değil henüz. Dolayısıyla, sizin tavsiyeniz hâlâ geçerli mi, Türkiye AB üyesi
olmasa bile, Avrupa Komisyonu üyesi bile o çalışma gruplarının üyesi olabilir mi?
İkincisi; Türkiye'de yapılan araştırmalarla ilgili. Ben pek çok araştırma
yapıyorum. NAYS’ın veritabanıyla ilgili olarak ve Türkiye'deki araştırmalar çok iyi
tanınırlık kazanmıyor. Dolayısıyla, Türkiye'de yapılan araştırmaların İngilizceye çok
az miktarda çevrildiğini görüyoruz, çok sınırlı. Bununla ilgili olarak herhangi bir
tavsiyeniz var mı ve üçüncü soru da pazar münhasıriyetiyle ilgili. Bunu ABD’de
gördük. Yedi yıllık bir münhasıriyetlik sağlanıyor ve Avrupa'da da 10+2 yıldır.
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Dolayısıyla da bu sürenin uzatılması gibi bir plan var mı sizin bakış açınızdan
bakacak olursak?
YANN LECAM- Öncelikle birinci ve üçüncü sorulara cevap vereceğim. İlk soru
çok kolay, cevaplaması açısından. Şunu şöyle ifade edeyim: Türkiye'nin Avrupa
Birliğine bir üye ülke statüsüne sahip olmaması, Türkiye'yi bu çalışmalara katılmaktan
alıkoymuyor. Nadir hastalıklarla ilgili komisyonun uzman grubuna Türkiye yine de
katılabilir. Avrupa Birliği İlaç Ajansı’yla bağlantı kurabilir, lisanslarla ve yapılan
çalışmalarla ilgili olarak, bu nedenle ben bu tavsiyeyi dile getirdim.
Japonya ve Kanada halihazırda Nadir Hastalıklar Komisyonu Uzman
Grubunun Gözlemci Üyesi. Avrupa Komisyonu ya da Nadir Hastalıklarla İlgili
Komisyon Uzman Grubu politikaların tartışıldığı bir grup ve burada çok kolaylıkla
başvuruda bulunabiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı bir başvuru mektubu gönderecek.
Belki Avrupa Birliği delegasyonuna gönderiyor ve bu toplantılara katılır. Kanada ve
Japonya ile ilgili olarak bu süreç işletildi, gayet kolay.
… ilgili olarak konuşmak gerekirse, düzenleyici bir kurum başvuru yapmalı.
Ama Türkiye bir gözlemci üye olursa, özellikle de Yetim İlaç Komitesine bence çok
faydalı olur. Çünkü yapılan çalışmalardan bilgi sahibi olunur. Böylelikle buradaki
otoritelere de bilgi sunulabilir ve aynı çalışmalar tekrar yapılmamış olur. Gerçekten
faydalı olan şeyler Türkiye için nedir, buna odaklanılabilir. Halihazırda yapılanlara
bakılarak.
IRDİK’le ilgili olarak, uluslararası konsorsiyum bazında. Bunu da başvuru
yapmanın çok kolay olduğunu söyleyebilirim, ben de gerekirse yardımcı olurum.
Piyasa pazar münhasıriyetiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletlerinde revize etme
çalışmaları yapıldı. İlaç mevzuatlarında revizyonlar yapıldı. İlaç mevzuatlarında
revizyonlar yapıldı. Bunun uzatılmasıyla ilgili çalışma olduğunu düşünmüyorum. Ama
erken erişim, yani ilaca erken erişim ve böylelikle erken yetkilendirme yapma,
özellikle de çok önemli, çok inovasyon ilaçlarla ilgili bir kısa yol; yani hızlandırılmış
prosedür uygulanması söz konusu. Avrupa'da da benzer hareketleri görüyoruz. Daha
fazla koşullu onaylar verilmeye devam ediliyor, şu anda süreç içerisinde ve adapta bir
lisanslama, yani uyumlaştırılmış lisanslama yapıyorlar.
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Tabii ki, faz-2’nin sonunda pazar yetkilendirmesi, otorizasyonu anlamına
geliyor. Tabii çok katı konular var. Etkinlik ve güvenlikle ilgili daha fazla bilgi
toplanması gerekiyor. Yani klinik çalışmalarda küçük gruplara ulaşmak. Daha sonra
daha fazla hastalara ulaşma konusunda yapılan çalışmalar daha fazla bilgiyle
desteklenmeli. Tabii ki, bu FDI, ENA ve farklı paydaşlar Birleşik Krallık’tan bu süreç
içerisinde yer alıyorlar. Endüstri temsilcileri ve hasta grubu temsilcileri de var. Bu
yapılan çalışmalar aslına bakarsanız, ekonomik modeli üzerinde önemli bir etki
yarattı.
Biraz önce söylemiştik. KOBİ'ler, özellikle orta büyüklükteki şirketler bunu, bu
süreci kendi başlarına pazar otorizasyonuna aldıktan sonra devam ettirebilsinler diye.
Çünkü

böylelikle

daha

az

yatırım

yapabilecek

ve

böylelikle

daha

çabuk

ilerleyebilecekler. Aynı zamanda tabii ki, pazar erişilebilirliğini de geliştirecektir. Ama
12 yıldır piyasa münhasıriyeti var. Pedriyatik çalışmalar vesaire yapıldı ve çok fazla
miktarda. Bu nedenle bunun uzatılması gibi bir öngörü yok şu anda. Üye ülkelerde 12
yıldan daha uzununu kabul etmezler diye düşünüyorum ve bu da çok fazla
gerekçelendirilemez eğer olursa, uzatılırsa diye düşünüyorum.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Öncelikle gerçekten değerli sunumları için tüm
katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalandığımızı ifade etmek istiyorum.
Aslında tüm katılımcılara sorularımız var, ama zamanı da çok zorlamak
istemiyorum. Bay Furness’e bir soru yöneltmek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda basına
da konu olan Birleşik Krallık’lar Sayın Başbakanının Amerika’da bir enstitüyle,
özellikle bu genetik hastalıklarla alakalı olarak çok yüksek miktarda bir anlaşma
yaptığı konusunda bazı bilgiler var, ama çok detayına da hâkim değiliz, işin doğrusu.
Çünkü bu hastalıkların, özellikle nadir rastlanan hastalıkların kökeninde çoğunlukla
genetik bir yapının olduğunu hem bugünkü konuşmalardan, hem de zaten biliyoruz.
Orada yapılan anlaşmaların da sadece tabii nadir hastalıklarla ilgili değil de,
aynı zamanda genetik kökenli hastalıklarla yakından alakalı olduğunu biliyoruz.
Detay konusunda bizlere yardımcı olabilir mi ya da bu konuda kendilerinin bir bilgisi
var mıdır?
JİM FURNESS- Çok özür dilerim. Ben eminim katkıda bulunursa Amerika ve
İngiltere arasındakini bilemiyorum, ama genetik hastalıklarla ilgili Amerika'nın çok
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büyük projeleri var zaten ve çok büyük miktarlarda bütçeleri var. Benim bildiğim 12
milyon dolar, 32 milyon dolar. Bunlardan birisinde de bir Türk Hocamız var
biliyorsunuz Prof. Murat. Yani genetik hastalıkların araştırmasıyla ilgili çok büyük
bütçeler var. Ama sizin sorunuzun altındaki şeyi tam bilemiyorum. Yani İngiltere ile
olan anlaşmayı ben de bilmiyorum.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ – Bizim Sağlık Bakanlığı ve Tıbbi İlaç Tıbbi Cihaz
Kurumu olarak da bu yönde başlattığımız bazı çalışmalar var. Belki bize ışık tutar
anlamında sormuştum, ama herhalde kendilerininde fazla bir detaylı bilgileri yok.
Teşekkür ediyorum efendim.
Prof. Dr. FATİH EZGÜ (OTURUM BAŞKANI)- Çok teşekkür ederiz efendim.
Kapatmadan önce ben Akılcı İlaç Derneği Başkanı İsmail Hocama yıllardan
beri bu konuda çalışmaları olan Sayın Uğur Hocama tekrar teşekkür etmek istiyorum.
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PANEL
ÖĞLEDEN SONRA
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet AKICI (İBGAİD Başkan Yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ (Medipol Üniversitesi)
----&----

Prof. Dr. AHMET AKICI (OTURUM BAŞKANI)- Programı çok aksatmamak
için, bir taraftan başlamamızda yarar var. Ben bir küçük hatırlatmada bulunarak,
başlamak istiyorum.
Aslında bu oturumu Sayın Dr. Mahmut Tokaç’la, Prof. Dr. Işık Tuğlalar
hocamız modere edeceklerdi, ama Işık Hocamın bir mazereti nedeniyle şu anda
aramızda değiller, oteldeler, ama aramıza katılamadılar. O yüzden onun yerine ben
bu görevi üstlendim.
Şimdi, Oturum Başkanlığını birlikte yürüteceğim Yrd. Doç. Dr. Mahmut Tokaç
Hocama sözü veriyorum, Medipol Üniversitesi.
Buyurun Hocam.
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Evet, Nadir
Hastalıklar ve Yetim İlaç Sempozyumunun Üçüncü, öğleden sonraki ilk, bugünkü
Üçüncü Oturumunda Panel Başlığı olarak “Yetim İlaçta Kurumsal İşleyişe Genel
Bakış” şeklinde bir başlığımız var ve üç konuşmacımız olacaklar. Ecz. Pelin
Aksungur Aydın; Tuncay Alkan ve Harun Kızılay şeklinde.
İlk konuşmacımız Sağlık Bakanlığı Hukuk Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum
Şubesinden Dr. Ecz. Pelin Aksungur Aydın.
Buyurun.
Dr. Ecz. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Tekrardan hoş geldiniz.
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Ben, Pelin Aksungur Aydın. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Uluslararası İlişkiler
Dairesinde Eczacı olarak çalışmaktayım.
Bugün size yetim ilaca yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen
süreçler hakkında bilgi vereceğim. Ayrıca bir noktaya da değinmek istiyorum: Her ne
kadar bu yönetmelik çalıştayı olsa da, bizim Sağlık Bakanlığı olarak şu an üzerinde
çalıştığımız mevzuat bir kılavuz ve size sunacağım mevzuatı şu an çalıştığımız
kılavuz taslağına yönelik olacak.
Sunuma, kılavuza başlamadan önce, nadir hastalıklar, yetim ilaç ve neden bu
mevzuatın çalışılmasına gerek duyulmuştur şeklinde bir giriş yapmak istiyordum.
Ama zaten süremizin kısıtlı olması ve bunlara da çok kez değinilmesi nedeniyle,
bunları geçiyorum. Kılavuzumuzun taslağında, amaç, kapsam, dayanaklar, tanımlar,
tanımlama kriterleri, başvuru için gerekli bilgi ve belgeler, tanımlama, listeden
çıkarma, komisyonun teşkili, yolluklar, ücretlendirme, ruhsatlandırma ve teşvikler
üzerinde bilgi vereceğim.
Amacımıza bakacak olursak, bu kılavuzun amacı insanlarda nadir görülen
hastalıkların tedavisinde kullanılacak olan yetim ilaçların belirlenmesi. Yetim ilaç
tanıma kriterlerinde ruhsat kuralların belirlenmesi. Ayrıca bu yetim ilaçların
araştırılma, geliştirilme piyasaya arzının teşvik edilmesini artırma amacıyla
hazırlanmıştır. Kapsamına bakacak olursak, bu 1. maddenin 2. fıkrasında
gördüğünüz ve ileride de birçok fıkrada göreceğiniz üzere bazı boşluklar bırakılmış.
Bu boşlukların bırakılma nedeni bu konularda sizin geri bildiriminizi, geri görüşlerinizi
almak, bu konuların tartışmaya açık olduğunu belirtmek için bu şekilde hazırladık.
Toplumda belli bir prevelansta hastanın bulunduğu, yaşamı tehdit eden, ciddi
derecede engellilik yaratan veya ciddi ve kronik hastalıkların tedavisinde, hastalıklara
yönelik olarak geliştirilen ya da belirtilen prevelansın üzerinde hastanın tedavisine
yönelik olsa bile, maliyeti satış rakamlarıyla karşılanamayan beşeri tıbbi ürünler bu
kılavuzun kapsamındadır. Bu kılavuz Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Beşeri Tıbbi Ürünler
Ruhsatlandırma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlara göz atacak olursak, anlamlı yarar bir klinik üstünlüğü, hasta sağlığı
açısından olan önemli bir faydayı, başvuru sahibi Türkiye'de yerleşik olan bir beşeri
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ürün için yetim ilaç tanımlaması talep eden ya da etmiş olan; bu ürüne yönelik olarak
ruhsatlandırma başvurularını yapan ve araştırmaları, çalışmaları yürütecek olan
gerçek ve tüzelkişi ifade etmektedir. Beşeri tıbbı ürün bir hastalığın tedavisi
önlenmesine yönelik olarak geliştirilen, bir fizyolojik bozukluğu düzelten, düzenleyen,
değiştirmek amacıyla insana uygulanan. Sentetik veya kimyasal etkin madde veya
maddeler topluluğudur.
Etkin madde ise; beşeri tıbbı ürünlerde kullanılan, fizyolojik veya farmakolojik
etkinliği olan maddeyi temsil etmektedir. Komisyon, Yetim İlaç danışma Komisyonu.
Yetim ilaçta biraz önce amaç ve kapsamlar kısmında bahsettiğim 2. fıkrayı, yanı
kapsamı içine alan beşeri tıbbi ürünleri göstermektedir.
Tanımlama kriterlerine bakacak olursak. Başvuru tarihini, Türkiye'de başvuru
tarihini belirli bir prevelansla hastanın bulunduğu, yaşamı tehdit eden, ciddi derecede
engellilik yaratan veya ciddi ve kronik nadir hastalıkların teşhisi, önlenmesi ve
tedavisine yönelik geliştirilmesi amaçlanan ya da Türkiye'de yaşamı tehdit eden, ciddi
derecede engellilik yaratan, ciddi ve kronik nadir hastalıkların teşhisi, önlenmesi veya
tedavisine yönelik geliştirilen ve toplam maliyeti teşvikler olmaksızın beklenen satış
rakamlarıyla karşılanamayan ya da Türkiye'de belirli bir hastalığın teşhisi, önlenmesi
ve tedavisine yönelik tatmin edici bir mevcut yöntem olmaması veya bu yöntemin
olmasına rağmen, söz konusu hastalığı olan bireylerde mevcut yöntemlerde anlamlı
yararın sağlanamadığının, bir veya birkaçının kanıtlanması durumunda tanımlama
kriteri alınabilinir.
Başvuru sırasında istenecek bilgi belgelere bakacak olursak. Başvuru
sahibinin adı, unvanı, daimi adresi, beşeri tıbbi ürünün etkin maddeleri varsa, ATC
kodu, öngörülen teropatik endikasyon varsa, uluslararası sınıflandırma kodu.
Tanımlama kriterlerinin karşılandığına dair bilimsel kanıtlar ve varsa prevelansına ve
istinasına yönelik çalışmalar.
Yetim

ilacın

piyasaya

arz

maliyetinin

beklenen

satış

rakamlarıyla

karşılanamayacağına dair çalışmalar. Yetim ilacın uygulandığı hastalığın tanımlama
başvurusunun yapıldığı tarihte Türkiye'deki prevelansına ve insidasına dair veriler.
İlgili bilimsel literatürler. Yetim ilaca dair yürütülmekte olan projeler ve çalışmalar.
Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle bu yetim ilaca dair alınmış teşvikler, hibeler ve diğer
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maliyet kazanımına ilişkin ayrıntılar. Beşeri tıbbı ürünün Türkiye'de bir endikasyon
için ruhsatlandırıldığı ya da bir veya daha fazla endikasyon için araştırma altında
olduğu durumlarda geliştirme maliyetinin farklı endikasyonlardaki dağılımı ve buna
ilişkin maliyet analizlerine yönelik açıklamalar.
Başvurudan sonra maruz kalınması beklenen geliştirme maliyetlerinin
tamamına ilişkin beyanlar ve belgeler. Geçmişte maruz kalınmış ve beşeri tıbbi
ürünün ruhsat almasından sonraki on yıl boyunca yıllık olarak ve daha sonra da
kurumun isteği üzerine beklenen tüm üretim ve pazarlama maliyetine ilişkin veriler.
Türkiye'de ruhsat aldıktan sonra on sene boyunca ve yıllık olarak, daha sonra
kurumun isteği üzerine beklenen gelirlere ilişkin tahmini rakamlar ve gerekçeler.
Ayrıca söz konusu hastalığın belirli teşhis, önlem ve tedavi yöntemlerinin olmadığı
veyahut da böyle bir yöntem varsa da yetim statüsü alınması beklenen beşeri tıbbi
ürünün bu hastalıkların tedavisinde anlamlı bir yarar sağladığına dair kanıtlar
gerekmektedir.
Tanımlama, Türkiye'de ruhsat başvurusu yapılmadan önce, beşeri tıbbi ürünün
geliştirmesindeki herhangi bir aşamada kuruma başvuruda bulunabilinir. 2. fıkrada bu
yürürlüğe girdiği tarihte, yetim ilaç başvurusu yapılabilinir diyor. Buradaki tartışmaya
açık konu da acaba geçmişe yönelik, geçmişe dönük bir yetim kriteri tanımlanmalı
mıdır, tanımlanmamalı mıdır? Bunu da sizin görüşlerinize bırakıyoruz.
Başvuru sırasında Türkiye'ye ait klinik çalışmalarına ilişkin veriler de dahil
olmak üzere, kurum tarafından ek bilgi ve belgeler istenilebilir. Kurum geç hali bir
başvurunun alınmasından sonra, belli bir gün içerisinde, iks günü 60-90 görüşünüz
bu şekilde de şekillenebilir. Görüş oluşturulur ve başvuru sahibine bildirilir. Kurum
başvuru sahibinin başvurusunu değerlendirdikten sonra ve bu görüş negatifse,
gerekçeleriyle beraber başvuru sahibine bildirilir ve başvuru sahibi belirli gün
içerisinde bu itiraz, bu negatif görüşe itiraz edebilir. Kurum itiraz gerekçelerini yine
belirli bir işgünü içerisinde değerlendirerek, nihai karanına varır.
Tanımlamalara bakacak olursak; ulusal yetim ilaçlar listesine dahil edilen ürün
kurumumuzun internet sayfasında yayınlanır ve düzenli olarak gözden geçirilir.
Başvuru sahibi yetim ilaç tanımlamasını alan tıbbi ürün içerisinde ruhsat başvurusu
yapmakla yükümlüdür. Burada da bir süre belirlenmemiş, belli bir süre belirlenmemiş,
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bu bir sene mi olmalı, üç sene mi olmalı, beş sene ya da altı ay mı olmalı, bu da
tartışmaya açık bir konu. Başvuru sahibi düzenli olarak kuruma güncel rapor sunması
gerekmektedir. Bu süreler ne kadar olmalı? Senelik, altı aylık ya da iki senelik olabilir.
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 25. madde hükümleri.
Tanılama başvurusunun devri içinde geçerlidir. Listeden çıkarma, başvuru sahibinin
gerekçeli talebi üzerine veya tanımlama kriterlerini karşılamaması üzerine listeden
çıkarılmaktadır yetim ilaç statüsü.
Komisyonun teşkiline bakacak olursak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık veya Ruhsatlandırma Komisyonu Teşkil ve
Görevleri Hakkındaki Yönetmelik esaslarına göre komisyon teşkil edilir. 2. fıkrada bu
komisyonda yer alması gereken uzmanlık dalları var. Bunları tek tek okumayacağım,
zaten yarın ayrıntılı bir şekilde değerlendirecek tekrardan.
Sizden ricam, bunu gözden geçirdikten sonra, hani eklemeyi düşündüğünüz
bir uzmanlık dalı ya da komisyonun oluşması gereken üye sayısına dair bir fikriniz
varsa, bunu iletmeniz. Komisyonun görevi yetim ilaç başvurusu için verilen
başvuruları değerlendirmek, düzenli aralıklarla yapılan raporları değerlendirmek ve
Türkiye'de yetim ilaçlara dair politikaları geliştirmek ve bu konuda bilimsel görüş
sunmaktır.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık
ve Ruhsatlandırma Komisyonu Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin
belirlenen hükümlerine göre komisyon üyelerinin görev süreleri, yasaklar ve gizlilik,
yolluk ve ücretlendirmeler buralarda belirtilmiştir.
Ruhsatlandırma, ulusal yetim ilaçlar listesine dahil edilen bir ilaç. Beşeri Tıbbi
Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmenliği ve bu kılavuzun hükümlerine uygun olarak
kuruma ruhsat başvurusunda bulunulur. 2. fıkra bu kılavuzun kapsamı dışındaki
ruhsat başvuru hakkı saklıdır. Diğer endikasyonlar için de ruhsat başvuru hakkı saklı
kalmalı mıdır? Bir diğer tartışma konumuz da bu olabilir.
Teşviklere bakacak olursak. Teşvikler sadece burada yazılanlarla sınırlı
kalmayacaktır. Bu konudaki görüşleriniz bizim için çok önemli. Yetim tanımlama
başvurusu muaf olmalı mıdır ya da belli bir ücret alınmalı mıdır. Başvuru sırasında
GMP, ruhsatlandırmaya öncelik verilmeli mi ya da paralel başvuru yapılmalı mı ve
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fiyat avantajına esneklik sağlanıp sağlanmaması konuları da yine tartışmaya açık
konudur.
Bu kılavuz onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve kılavuzun hükümleri Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler.
SLAYTLAR (PELİN AKSUNGUR AYDIN)
OTURUM BAŞKANI- Evet, biz de Pelin Hanıma bu özet sunumu için teşekkür
ediyoruz.
Soruları oturumun sonunda alsak daha iyi olur sanırım. Çünkü bu ara belki
başka fikirler de ortaya çıkmış olur. O yüzden, şimdi ikinci konuşmacı için Ahmet
Hocama bırakıyorum.
AHMET AKICI (OTURUM BAŞKANI)- Evet, bu kılavuzla ilgili genel
bilgilendirmeden sonra sabahki oturumlarda da dile geldi. Konunun diğer önemli bir
partneri Sosyal Güvenlik Kurumu. Yetim ilaçlara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunda
yürütülen süreçleri de Tuncay Alkan, SGK Nadir Hastalıklar Şube Müdürü kendileri.
Tuncay Bey buyurun.
TUNCAY ALKAN (SGK Nadir Hastalıklar Şube Müdürü)- Merhabalar, hoş
geldiniz. Kurumum ve kendi adıma sizleri saygıyla selamlıyorum.
15 slayttan oluşan ki, bu birisi kalıyor 14 çok kısa sürecek olan sunumumda
sizlere kurumumuzdaki süreçlerden bahsedeceğim. Şimdi, hepimizin malumu olduğu
üzere, genel sağlık sigortası 2008 yılında yürürlüğe girdi. Ardından iki sene sonra
devlet memurlarına ve bir iki sene sonra da 2012’de Yeşil Kartlı vatandaşlarımızı
kapsamımıza alarak, yelpazemizi genişlettik. Halen, Sosyal Güvenlik Kurumu ülke
nüfusumuzun yüzde 98’inin sağlık hizmetlerinin finansını sağlayan bir kurumdur.
Şimdi, 1/1000 ile 1/200 000 kişi arasında değişen değerlerle tanımlanan ve
genellikle genetik nedenlere dayalı olan nadir hastalıklar, akraba evliliklerinin çok sık
olduğu ülkemiz açısından dikkat çekicidir malumunuz olduğu üzere. Genel sağlık
sigortasının gündeme gelmesiyle, ortaya çıkan bir yeniliğimiz Medula sistemidir.
Hepimizin bildiği üzere, Medula sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu ile, sağlık hizmet
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Bu kılavuz onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve kılavuzun hükümleri Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı tarafından yürütülür.
Beni dinlediğiniz için teşekkürler.
SLAYTLAR (PELİN AKSUNGUR AYDIN)
OTURUM BAŞKANI- Evet, biz de Pelin Hanıma bu özet sunumu için teşekkür
ediyoruz.
Soruları oturumun sonunda alsak daha iyi olur sanırım. Çünkü bu ara belki
başka fikirler de ortaya çıkmış olur. O yüzden, şimdi ikinci konuşmacı için Ahmet
Hocama bırakıyorum.
AHMET AKICI (OTURUM BAŞKANI)- Evet, bu kılavuzla ilgili genel
bilgilendirmeden sonra sabahki oturumlarda da dile geldi. Konunun diğer önemli bir
partneri Sosyal Güvenlik Kurumu. Yetim ilaçlara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunda
yürütülen süreçleri de Tuncay Alkan, SGK Nadir Hastalıklar Şube Müdürü kendileri.
Tuncay Bey buyurun.
TUNCAY ALKAN (SGK Nadir Hastalıklar Şube Müdürü)- Merhabalar, hoş
geldiniz. Kurumum ve kendi adıma sizleri saygıyla selamlıyorum.
15 slayttan oluşan ki, bu birisi kalıyor 14 çok kısa sürecek olan sunumumda
sizlere kurumumuzdaki süreçlerden bahsedeceğim. Şimdi, hepimizin malumu olduğu
üzere, genel sağlık sigortası 2008 yılında yürürlüğe girdi. Ardından iki sene sonra
devlet memurlarına ve bir iki sene sonra da 2012’de Yeşil Kartlı vatandaşlarımızı
kapsamımıza alarak, yelpazemizi genişlettik. Halen, Sosyal Güvenlik Kurumu ülke
nüfusumuzun yüzde 98’inin sağlık hizmetlerinin finansını sağlayan bir kurumdur.
Şimdi, 1/1000 ile 1/200 000 kişi arasında değişen değerlerle tanımlanan ve
genellikle genetik nedenlere dayalı olan nadir hastalıklar, akraba evliliklerinin çok sık
olduğu ülkemiz açısından dikkat çekicidir malumunuz olduğu üzere. Genel sağlık
sigortasının gündeme gelmesiyle, ortaya çıkan bir yeniliğimiz Medula sistemidir.
Hepimizin bildiği üzere, Medula sistemi Sosyal Güvenlik Kurumu ile, sağlık hizmet
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sunucuları arasında, sağlık hizmet sunucularının iç süreçlerine müdahalede
bulunmadan, kurum kapsamında kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin elektronik
ortamda faturalandırıldığı, bu ortamda incelendiği ve ödemelerinin sağlandığı bir
sistemdir. Bu sistemin amacı harcamaları takip etmek ve bunun karşılığında geri
ödemeleri yapmak olduğu gibi, sağlık politikalarının geliştirilmesi amacıyla veri
toplamaktır da.
Hepimizin bildiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen ve geri
ödeme listesine dahil olma talebi olan ilaçlar için halihazırda iki komisyonumuz
mevcut.

Bu

komisyonumuzun

ne

şekilde

çalışacakları

internet

sayfamızda

duyurduğumuz yönergede ve ekindeki kılavuzla ne tür belge ve bilgilere ihtiyaç
duyulduğunu taraflara duyuruyor.
Yetim ilaçlar açısından burada önem taşıyan bir husus var. Ekli kılavuzda
belirtildiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yetim ilaç statüsünde ruhsatlandırılan bir
ürün olduğu takdirde, farmako ekonomik değerlendirme raporu, başvuru dosyasında
aranmıyor.
Esas konumuz olan sürece kısaca bakacak olursak. 2011 yılında ülkemizdeki
nadir hastalıkların farkındalığına katkıda bulunmak. Bu hastalık nedeniyle tanı veya
tedavi altında olup da, takip veya tedavide sorun yaşayan hastamız olduğu takdirde
bunu belirlemek ve çözümünü üretmek ve bu neticede kurum politikasını belirlemek.
Nihai olarak da ulusal bir veritabanı oluşturmaya hizmet etmesi amacıyla Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesinde bir kronik ve yetim hastalıklar şube
müdürlüğü oluşturuldu ve çalışmalarına başladı.
Bu çalışma kapsamında Sayın Uğur Hocamızın davetiyle ilk olarak
İstanbul'daki sempozyuma katılım sağlandı. Bu sempozyumdan döndükten sonra,
saygıdeğer hocalarımızın da katkısıyla tanımlar ve sayılar ile mevcut Medula
verilerini bir değerlendirme altına almaya çabaladık ve gözlemledik ki, yıllar itibariyle
70 bin ile 2,5 milyon kişi arasında bu kapsamda değerlendirme altında olan kişilerin
olduğunu gözlemledik.
Bu yaptığımız çalışmalar bir dergide “yetim hastalıklara SGK sahip çıkıyor”
şeklinde kendine bir yer de buldu. Ayrıca kendilerine teşekkür ediyoruz, bundan
dolayı. Nadir hastalıkların kronik ve kompleks seyirli bir hastalık olduğunu biliyoruz.
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Bu hastalıklar nedeniyle tedavi altında olan vatandaşlarımızın bu tedavilerini en kısa,
en kaliteli, en az maliyetli ve en doğru yoldan ulaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu
bağlamda stratejilerimizi de nadir hastalık özelinde “İlaç, Tanı ve Tedavi” başlığı
altında yoğunlaştırıyoruz.
Ben teşekkür ediyorum sizlere.
AHMET AKICI (OTURUM BAŞKANI)- Tuncay Bey biz teşekkür ederiz. Bu
kısa özlü sunum için. SGK’nın bakış açısını yansıttınız.
Buyurun Hocam.
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Şimdi, üçüncü
konuşmacımız. Yetim ilaçlara ilişkin Türk Eczacılar Birliğinde Yürütülen Süreçler
Hakkında konuşmasını yapmak üzere, Türk Eczacılar Birliği Sekreteri Uzm. Ecz.
Harun Kızılay buyurun.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY (Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri)- Sayın
hanımefendiler, beyefendiler; ben de size Türk Eczacıları Birliği adına saygıyla
selamlıyorum.
Benim slaytlarım yaklaşık 40 civarında, dolayısıyla süreme nasıl uyacağım
konusunda da ciddi şeyim var. Onun için benden önceki konuşmacıya da çok
teşekkür ediyorum.
Türk Eczacıları Birliği olarak bugün nadir hastalıklar, yetim ilaçlar çokça
tanılandı; ama tekrar etmekte bir mahsur yok diye düşünüyorum. FDA 1984 yılında
yapılan bir değişiklikle yetim ilacı 200 binden az kişiye etkileyen hastalıkları tedavi
eden ilaç olarak tanımlıyor ya da FDA’nın onay verdikten sonraki yedi yıl içerisinde
kârlı olmayacak şekilde olan ilacı yetim ilaç olarak tanımlıyor ve yedi yıl pazar
imtiyazı. Klinik araştırma tutarının yüzde 50’si kadar vergi indirimi. Dosya ücretinden
muafiyet, ilaç üretim sürecinde destek ve yetim ilaç hibe desteği de ayrıca sağlıyor.
FDA’nin bir veritabanı var. Bu veritabanını zaman zaman kullanıyoruz ve
güncel bir şekilde yetim ilaçların durumuyla ilgili de bir bilgi veriyor. İnşallah,
önümüzdeki süreçte de Türkiye'de de böyle bir veritabanı oluşmuş olur.
Orphanet bizim için önemli, çünkü Avrupa Birliğin desteklediği bir ağ. Burada
yetim ilaç nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan, ancak sponsorların normal
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pazarlama koşulları içinde geliştirmeye isteksiz olduğu ilaçlar şeklinde Orphanet
yetim ilacı tanımlıyor. Temmuz 2014 en son listesine göre ATC kategorisinde beşi
yeni olmak üzere, orphanet’te 76 adet müstahzar bulunmakta. Peki, iki tane ülkeden
bahsetmek istiyorum: Avustralya’da bir yetim ilaç nasıl tanımlanıyor? Nüfusunun
içerisinde 2 bin kişiden az kişide görülen hastalıkları yetim ilaç statüsünde tanımlıyor
ve üreticilerden ruhsat başvurusu ücreti almıyor, piyasada da beş yıl imtiyaz sağlıyor.
Japonya’da ise, o güne kadar tedavi edilemez, kabul edilmesi lazım ya da etkinlik ve
güvenilirliğinin diğer ilaçlara kıyasla mükemmel olması şartını getiriyor ve yine her
4/10 000 sayısında prevelansı olma koşulunu getiriyor.
Japonya ne yapıyor? Yine araştırma aşamasında hibe veriyor. Ar-Ge’de
harcamanın yüzde 50’siyle ilgili bir hükümet desteği var. Sponsor firmaya yüzde 6
vergi

indirimi

sağlıyor

Japonya.

Peki,

şöyle

karşılaştırmalı

nadir

hastalık

prevelansından biraz bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Amerika'da her
7,5/10 000 gibi görünüyor, Japonya’da 4, biraz evvelki, öğleden önceki sayın
konuşmacının birisi bunun revize edileceğinden bahsetti. Avustralya’da 1,1 Avrupa'da
5 bizim işte biraz evvel Sağlık Bakanlığı temsilcisinin de anlattığı gibi, yarın
çalışılacak olan kılavuz taslağında ise 1 olarak görünüyor.
Burada yetim ilacın desteklenmesi için prevelans değerinin mutlak surette
arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Karar alıcı Türkiye'de nadir hastalıkların
teşhisinin de zor olduğunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Prevelans çalışması
konusunda Türkiye'de hastalık yükü çalışmaları düzenli yapılmamaktadır. Bu konuyla
ilgili de bilimsel çalışmaların periyodik olarak yapılması ve bunların da yayınlanması
lazım. Bu konuda da daha iyi bir noktaya gelmeyi ümit ediyoruz.
Türkiye'de yetim ilaç düzenlemesi konusunda ne oldu? Şöyle bir baktığımızda,
2007 yılında Beşeri İlaçların Fiyatları Hakkında Tebliğde bir yetim ilaç tanımı gördük.
O da bir ülkede 1/ 100 000’den daha az insanı etkileyecek, görülme sıklığı gösteren,
tam olarak tanımlanmış hastalıklarda kullanılan ilaçlar diye bir tanım yapılmıştı. Bir de
2008 yılındaki Klinik Araştırmalar Yönetmeliğinde yetim ilaçlar nadir hastalıklar için
kullanılan ilaçlar, yetim ilaç olarak tanımlanıyor ve bunlara yönelik araştırmaların
desteklenmesi öngörülüyordu. Ama 2011’de yapılan bu Klinik Araştırmalar
Yönetmeliğinin yeni halinde yetim ilaç bu yönetmelikten çıkartıldı.
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IMS verisi paylaşmak istiyorum. Türkiye'de orphanet’in listesine göre bulunan
ve Türkiye'de ruhsatlandırılmış, yani orphanet’te yetim ilaç müstahzarı olarak
gözüken, ama Türkiye'de ruhsatlı olan 13 tane şu anda piyasada bulunan ilaç var.
Bunların 2014 Ocak-Temmuz arası ve 2013 yılı kutu miktarları ekranda
görülmektedir.
Türkiye'de yetim ilaçlar orphanet’in 76 tane müstahzarı olduğunu düşünürsek,
13 tanesi Türkiye'de ruhsatlı. Bizim tarafımızdan ithal edilen 30 adet ürün var. Daha
önce 33 taneydi, 30’a düştü ve getirilmeyen hâlâ Türkiye'de hiç denenmemiş ya da
kullanılmamış olan 33 tane müstahzar bulunmaktadır. Buna göre, Türkiye'de ruhsatlı
yüzde 15, Türk Eczacıları Birliği tarafından getirilen yetim ilaçların oranı yüzde 35,
yaklaşık yarısı da henüz Türkiye'de kullanılmadı. Niye getirilmemiş olabilir? Bunlar
hastalık görülmeyebilir; henüz teşhis edilmemiş olabilir ya da ilaca ulaşılacağı
konusunda henüz yeterli bilgi, donanım bulunmamış olabilir diye düşünüyoruz.
Biraz veriden bahsetmek istiyorum. Benim bundan sonraki anlatacağım şeyler
Türk Eczacıları Birliğiyle ilgili yaptığımız çalışmalar. Türk Eczacıları Birliği 33 tane ilaç
getiriyor. Türk Lirası açısından 388 milyon liralık bir rakam. 13 tane de Türkiye'de
ruhsatlı ilacımız var. Bunların da rakamı 219 milyon lira. Toplam ben IMS rakamı
almadım, çünkü İSF’den, yani imalat satış fiyatından hesapladığı için, tam
ölçemeyeceğimi düşündüm. Sosyal Güvenlik Kurumunun mali istatistikinden 20142014’teki kaynaklardan, geçtiğiniz yılın harcamasından bir oranlama yaparak, yüzde
3,95 oranında Türkiye'de yetim ilaç ödemesinin yapıldığını, yani toplam ilaç
harcamasının içerisinde yaklaşık dörde yakın bir ödemenin yapıldığını söylemek
herhalde yanlış olmaz.
Peki, biraz da bizim getirdiğimiz, yurtdışından ithal ettiğimiz bazı şeylerden
bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilgili sadece isimlerini üç slaytta göstereceğim size.
Bundan sonraki göstereceğim slaytlar bizim Türk Eczacıları Birliği olarak ithal
ettiğimiz, hasta bazında ithal ettiğimiz rakamların TL tutarları Türkiye'de kaç tane
hastaya biz bunları getiriyoruz? Bunlarla ilgili, yalnız sizden ricam bu verilerin izinsiz
olarak kullanılmaması yönünde.
Şimdi, biraz evvel dört slaytta gösterdiğim yetim ilaçlardan ilk beş ilaçtan biraz
bölgelere göre dağılımdan söylemek istiyorum. Bakınız, Karadeniz Bölgesi’nde 64
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tane, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 52 tane hasta bulunmakta. Naglazym 38 ilde var ve
yine Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Naglazym’ın en
fazla kullanan hastaların bulunduğu yer. Marmara’da bir tane hasta var, görüldüğü
gibi. Elaprazino 36 tane ildeki vatandaşlarımız, hastalarımız kullanıyor. Yine Doğu
Anadolu Bölgesi’nde ve Karadeniz Bölgesi’nde Elapraz kullanan hastalarımız var.
Mayozaym ya da Myozm 42 tane ilde kullanan hastalarımız var ve bölgelere göre
dağılımı da bu şekilde. Quan 72 tane ilde kullanan hastalarımız var. İç Anadolu’da
ağırlıklı olarak ve Karadeniz Bölgesi’nde ağırlıklı olarak kullanan hastalarımız var.
Şimdi, ben 2008’den bu yana bazı istatistiki verileri söylemek istiyorum.
Burada ilk on tane yetim ilaç getirtiyormuşuz biz Türkiye'de 2008 yılında. Bunun da
yaklaşık Türk Eczacıları Birliğinin getirmiş olduğu, ithal etmiş olduğu, yani Sosyal
Güvenlik Kurumundan geri ödemesini aldığı ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinden ya da
Türkiye Büyük Millet Meclisinden; yani toplam harcamanın yüzde 42’sini oluşturuyor,
2008’deki yetim ilaç oranı. Yüzde 58’i de diğer ilaçlar ithal edilmiş.
2009’da bu sayı dört artmış, 14 tane olmuş. Buradan ve yüzde 52’sini
oluşturmuş toplam ithalat tutarının yüzde 52’isini oluşturmuş. 2010 yılında ise rakam
bir beş artmış, 19’a çıkmış yetim ilaç sayısı. Yine bakın, bu sefer toplam ithal edilen
rakamın yüzde 60’ını teşkil ediyor. Şimdi, son zamanlarda Türk Eczacıları Birliğinin
yurtdışından ithal etmiş olduğu ilaçlarla ilgili değişik spekülasyonlar yapılıyor. bunların
bir kısmı ilaç ithalatçıları veya üreticiler tarafından yapılıyor. Bir kısmı işin mahiyetini
bilmeyen, karar vericilerin içerisindeki kesimden yapılıyor; bir kısım da başka başka
nedenlerle, başka başka saiklerle spekülasyon yapıyor.
Şunu açık söylememiz gerekir ki, gerçekten burada başta Sosyal Güvenlik
Kurumu olmak üzere, devletimize büyük bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Gerçekten
bu konuda çok büyük bir maliyete katlanarak, Türkiye'de bugün itibariyle 2065 tane
hastamıza olması gereken hizmet şu anda aslında yapılıyor. Belki geri ödemeyle
ilgili, yani yurtdışında ilaç listesinin geri ödemeye sokulmasıyla ilgili gecikmeler
olabiliyor. Biraz sonra belki onu konuşacağız. Ama bugün itibariyle baktığımızda, çok
önemli. Fakat, aslında burada dikkate değer olan şey yurtdışında Türkiye'ye getirilen
ilaçların içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren, fabrikası bulunan, üretim yapan ya da
Türkiye'de en azından bir biçimde faaliyet gösteren ilaç üreticileri ya da
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ithalatçılarının miktarı bizim yurtdışından ithal ettiğimiz ilaçların üreticilerinin yaklaşık
yüzde 20’si kadar bir oranı teşkil ediyor.
Dolayısıyla, burada deminden beri bütün çok değerli konuşmacılar konuştular.
Yetim ilaçla ilgili araştırma gelişmenin ne kadar zor olduğundan, maliyetlerin
yüksekliğinden, insanların, şirketlerin, yatırımcıların isteksizliğinden vesaire. Burada
fiyatlarla ilgili talep esnekliğinin çok ciddi anlamda sıkıntılı olduğunu söylememiz
gerekiyor. 2011 yılında ise, bu 2010’da yüzde 60’a çıkmış, getirilen ilaçların yüzde
60’ına çıkmış. 2011 yılında ise, yine bir altı tane ilaç daha üzerine eklenmiş ve 25
tane ilaç yurtdışından yetim ilaçlardan getiriliyor ve bunlar da yine toplam ithalatın
yüzde 62’sini oluşturuyor, parasal tutar açısından baktığımızda.
2012’de ne oldu? 2012’de bu 28’e çıktı ve yine rakama baktığımızda yüzde 57
olarak gerçekleşti. 2013’de ise 33 rakamına çıktı, bir iki tanesi buradan eksildi ve
2013 yılı verisine baktığımızda, Türkiye'de yurtdışından ithal edilen ilaçların yüzde
53’ünün yetim ilaçlar için harcandığını söylememiz lazım.
Şunu söylemeye çalışıyorum: Türkiye'de 2013 yılında 2065 tane hastaya 164
milyon TL’lik bir ödeme yapıldı, Sosyal Güvenlik Kurumumuz bu ödemeyi yapmıştır.
Onu söylemek istiyorum.
Burada birazcık daha yetim ilaçlar konusunda birkaç tane daha veri anlatmak
istiyorum. Bu mavi işaretli olan ilaçlar Türk Eczacıları Birliğinin direkt üreticisinden
tedarik etmiş olduğu ilaçlardır. Satış rakamlarına baktığımızda, bunların büyük bir
çoğunluğu kurumumuz tarafından direkt üreticisinden tedarik edilen ilaçlardır. Şu da
en son veri. 2014 yılı Ocak-Temmuz verisi. Yine yarı yarıya yetim ilaçlar
oluşturmaktadır.
Şimdi, biraz hastalardan bahsetmek istiyorum: Yani hasta sayısında iki yılı
karşılaştırdım. Birisi 2013 yılı, birisi de 2014 yılının Ocak ve Temmuz ayına ait olan
hastalar. Bakınız, 42-22 gibi şeyler var. Bu hastaların bir kısmında sanıyorum yıl
sonuna doğru bu eksiler kapanacak gibi görünüyor. Arkadaşlarımızla yapmış
olduğumuz çalışmalarda. Bu şu demektir. Gittikçe hem tedavi şansı yakalayabilen
hastalar artıyor, hem tetkik imkânları genişliyor; hem de tabii bu konudaki bilinç de
gelişiyor ve sonuçta hastalar da demin söylemiş olduğum gibi yıllara göre ilaçlar
arttıkça, hastalar da buna mukabil arttı ve burada da gördüğümüz gibi bakın yani
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inanılmaz derecede artan hasta sayıları var. Aşağıdaki şeyi temin edemediğimiz için,
burada eksi gözüküyor, ama bu da geçtiğimiz yılın hastası. Bu da bir grafik olarak
artan bir şekilde Türkiye'de hasta sayısının arttığını söylemek mümkündür.
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
SLAYTLAR (HARUN KIZILAY)
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Harun Beye biz de
teşekkür ediyoruz.
Şimdi, gerçekten verimli kullanıldı zamanlar. O yüzden birkaç soru alınabilir.
Yalnız kayıt yapıldığı için mikrofon dolaştıralım. Kime soruluyorsa, öncelikli olarak
soruyu kime sorduğunuzu sorup, ondan sonra cevaplayacak arkadaşları buraya
alsak daha iyi olur aslında. Böylece cevaplamaları da kolay olmuş olur. Harun Bey
sizi de buraya alalım. Oradan bir arkadaşımız el kaldırıyor. Kime soruyu
soruyorsanız, ona göre.
MUTEBER EROĞLU- Merhabalar.
Kendimi tanıtayım: Muteber Eroğlu, MPS İlaç Derneği Yönetim Kurulu
Başkanıyım. Yani … hastalıkları, sorun hem Bakanlıktan, hem SGK'’dan değerli
katılımcılar buradalar. Öncelikle konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine.
Kısacık bir şey söyleyip, ondan sonra sorumu yönetmek istiyorum. Özellikle
Bakanlıktan

temsilcilerimiz

buradayken,

ödemelerde

hiçbir

yaşamadığımız

sıkıntı

bunu
için,

iletmek
biraz

istiyorum.
önce

Yani

değerli

geri
bütün

konuşmacıların altını çizdiği gibi, evet yüksek maliyetli ilaçlar. Ama bu konuda hiçbir
sıkıntı yaşamadığımız için teşekkür ediyoruz.
Sırada beklemekte olan ilaçlarımıza da hastalarımızın bir an önce ulaşmasını
temenni ediyoruz. Tabii, ilaç endüstrisinin tıp otoritesinin ve ilgili birimlerin,
hükümetlerin, devletlerin duruma böyle baktıklarından da eminim, ama hasta ve
hasta yakınları gözüyle baktıkları takdirde, böyle olduğunu zaten düşünüyorum,
çözülmeyecek hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum.
Burada da çok güzel bir adım atıldı. Bu adımın devamını temenni ediyoruz.
Sadece bir konuda soru değil, ama temenni aslında biraz da. Hem Bakanlıktan
değerli katılımcımıza, hem SGK'’dan bu ilgili mevzuatlar oluştururken, komisyonlarda
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YETİM İLAÇLAR VE TÜRK
ECZACILARI BİRLİĞİ’NİN
YETİM İLAÇLARA BAKIŞI
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
TEB Genel Sekreteri
EYLÜL 2014

FDA	
  YETİM	
  İLAÇ	
  TANIMI	
  
«An orphan drug is defined in the 1984 amendments of the
U.S. Orphan Drug Act (ODA) as a drug intended to treat a
condition affecting fewer than 200,000 persons in the United
States, or which will not be profitable within 7 years following
approval by the FDA.»
«Yetim ilaç yasasında 1984 yılında yapılan değişiklikten sonra
yetim ilaç, 200.000’den az kişiyi etkileyen hastalıkları tedavi
eden ilaç ya da FDA onayından sonraki yedi yıl içinde karlı
olmayacak ilaç şeklinde tanımlanmıştır»
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FDA	
  YETİM	
  İLAÇ	
  ÜRETİCİLERİNE…	
  
►7 yıl Pazar imtiyazı
►Klinik araştırma tutarının yüzde 50’si
kadar vergi indirimi
►Dosya ücretinden muafiyet
►İlaç üretimi sürecinde destek
►Yetim ilaç hibe desteği
Sağlamaktadır.

FDA YETİM İLAÇ VERİTABANI
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ORPHANET YETİM İLAÇ TANIMI
«The so-called 'orphan drugs' are intended to treat
diseases so rare that sponsors are reluctant to
develop them under usual marketing conditions.»
« Yetim ilaç nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan
ancak sponsorların normal pazarlama koşulları
içinde geliştirmeye isteksiz olduğu ilaçlardır »
Temmuz 2014 listesinde ATC kategorisinde 5’i yeni
olmak üzere 76 müstahzar bulunmaktadır.

Avusturalya’da Yetim İlaç

Avusturalya nüfusunda 2.000 kişiden az
görülen hastalıklarda kullanılan ilaçlar,
yetim ilaçtır.
Üreticilerden ruhsat başvuru ücreti
alınmaz ve piyasada beş yıl imtiyaz
sağlanır.
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Japonya’da Yetim İlaç
►Kullanılacağı hastalığın o güne kadar «tedavi
edilemez» kabul edilmesi ya da etkililik ve
güvenilirliğinin diğer ilaçlara kıyasla «mükemmel»
olması ve
►Hastalık prevalansının 4 /10.000 olması koşulu ile
►Araştırma aşamasında hibe desteği
►Ar-Ge harcamalarının yüzde 50’sinin hükümet
tarafından karşılanması
►Sponsor firmaya yüzde 6 vergi indirimi
sağlanmaktadır.

Karşılaştırmalı Nadir Hastalık
Prevalansı
ÜLKE	
  

PREVALANS	
  (10.000’DE)	
  

ABD	
  

7.5	
  

JAPONYA	
  

4	
  

AVUSTURALYA	
  	
  

1.1	
  

AVRUPA	
  	
  

5	
  

TASLAK	
  KILAVUZ	
  

1	
  

ÖNERİ: Yetim ilaç üretimini desteklemek için,
prevalans değeri artırılmalıdır. Karar alıcı Türkiye’de
nadir hastalıkların teşhisinin de zor olduğunu gözden
kaçırmamalıdır.
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PREVALANS ÇALIŞMALARI

Ö N E R İ :	
   T ü r k i y e ’ d e	
   h a s t a l ı k	
   y ü k ü	
  
ç a l ı ş m a l a r ı 	
   d ü z e n l i 	
   o l a r a k	
  
yapılmamaktadır.	
   Bu	
   konu	
   ile	
   ilgili	
  
bilimsel	
   çalışmalar	
   periyodik	
   olarak	
  
yapılmalı	
  ve	
  yayımlanmalıdır.	
  	
  

Türkiye’de Yetim İlaç Düzenlemesi

2007	
   yılı	
   Beşeri	
   İlaçların	
   Fiyatları	
   Hakkında	
  
Tebliğ	
  	
  
«Madde	
   II)	
   YeXm	
   ilaçlar:	
   Bir	
   ülkede	
  
1/100.000’den	
  daha	
  az	
  insanı	
  etkileyecek	
  bir	
  
görülme	
   sıklığı	
   gösteren	
   tam	
   olarak	
  
tanımlanmış	
  hastalıklarda	
  kullanılan	
  ilaçlar”	
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Türkiye’de Yetim İlaç Düzenlemesi
2008’de	
  Klinik	
  Araş<rmalar	
  Yönetmeliği:	
  	
  
	
  
YeXm	
   ilaçlar:	
   “Nadir	
   hastalıklar	
   için	
   kullanılan	
  
ilaçlar”	
   yeXm	
   ilaç	
   olarak	
   tanımlanıyor	
   ve	
   bunlara	
  
y ö n e l i k	
   a r a ş _ r m a l a r ı n	
   d e s t e k l e n m e s i	
  
öngörülüyordu.	
  	
  
	
  
2011’de	
   yapılan	
   yönetmelik	
   değişikliği	
   ile	
   yeXm	
   ilaç	
  
tanımı	
  ve	
  ilgili	
  madde	
  Yönetmelik’ten	
  çıkar_lmış_r.	
  

ORPHANET LİSTESİNE GÖRE TÜRKİYE’DE RUHSATLI YETİM
İLAÇLAR (Temmuz 2014)
	
  
	
  NOVARTIS
	
  	
  	
  EXJADE
	
  	
  	
  TASIGNA
	
  ACTELION
	
  	
  	
  TRACLEER
	
  	
  	
  ZAVESCA
	
  ER-‐KIM
	
  	
  	
  THALIDOMID	
  CELGENE
	
  CELGENE
	
  	
  	
  REVLIMID
	
  B.M.S.
	
  	
  	
  SPRYCEL
	
  PFIZER
	
  	
  	
  REVATIO
	
  	
  	
  TORISEL
	
  BAYER
	
  	
  	
  NEXAVAR
	
  JOHNSON	
  &	
  JOHNSON
	
  	
  	
  DACOGEN
	
  	
  	
  YONDELIS
	
  CHIESI
	
  	
  	
  PEYONA

Kutu	
  (Ocak-‐Temmuz	
  
2014)
56.840
52.332
4.508
9.149
8.895
254
5.018
5.018
5.274
5.274
4.458
4.458
4.813
4.767
46
2.610
2.610
1.472
1.059
413
17
17
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Kutu	
  2013
104.003
97.258
6.745
15.277
14.947
330
9.519
9.519
7.674
7.674
6.041
6.041
5.781
5.746
35
4.196
4.196
2.691
2.508
183
0
0

Kaynak IMS

TÜRKİYE’DE DURUM
TOPLAM	
  YETİM	
  İLAÇLAR	
  (ORPHANET,	
  2014)	
  

76	
  

TÜRKİYE’DE	
  RUHSATLI	
  YETİM	
  İLAÇLAR	
  

13	
  

TEB	
  TARAFINDAN	
  GETİRİLEN	
  YETİM	
  İLAÇLAR	
  

30	
  

GETİRİLMEYEN	
  İLAÇLAR	
  

33	
  
TÜRKİYE’DE	
  
RUHSATLI	
  YETİM	
  
İLAÇLAR	
  
15%	
  

GETİRİLMEYEN	
  
İLAÇLAR	
  
50%	
  

TEB	
  TARAFINDAN	
  
GETİRİLEN	
  YETİM	
  
İLAÇLAR	
  
35%	
  

Getirilmeyen İlaçlar

• Hastalık	
  görülmeyebilir	
  
• Teşhis	
  edilemeyebilir	
  
• İlaca	
  nasıl	
  ulaşılacağı	
  bilinemiyor	
  
olabilir	
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TOPLAM YETİM İLAÇ HARCAMASI (2013)

TEB	
  TARAFINDAN	
  
GETİRİLEN	
  

KALEM	
  

RUHSATLI	
  İLAÇLAR	
  

33	
  
	
  	
  13	
  

TOPLAM	
  KAMU	
  İLAÇ	
  
ÖDEMESİ	
  

TL	
  

388.210.366
219.226.210	
  
15.368.000.000*	
  

TOPLAM	
  YETİM	
  İLAÇ	
  
PAZARI	
  

46	
  

YETİM	
  İLAÇLARIN	
  PAZAR	
  
ORANI	
  	
  

607.436.576	
  
%	
  3,95	
  

*Kaynak: SGK Mali İstatistikleri, 2014

Yetim ilaç isimleri Orphanetten alınmıştır.
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Yetim ilaç endikasyonları
İlaç	
  adı	
  

Etken	
  madde	
  

1	
   Soliris	
  10mg/ml	
  ,	
  
1x30	
  ml	
  inj	
  	
  
Eculizimab	
  
Naglazyme	
  1	
  mg/ml	
  
2	
  
5ml	
  1x1	
  ﬂ	
  	
  
Galsulfase	
  
Elaprase	
  2mg/ml,	
  
3	
  
1x1	
  ﬂ	
  	
  
Idursulfase	
  
Myozyme	
  50	
  mg	
  ,	
   Alglucosidase	
  
4	
  
1x1	
  ﬂ	
  	
  
alfa	
  
5	
   Kuvan	
  100	
  mg	
  30	
  
tabs	
  	
  
Sapropterin	
  
Adcetris	
  50	
  mg	
  1	
  
6	
  
vial	
  
Brentuximab	
  

Endikasyon	
  
Paroksismal	
  Noktürnal	
  
Hemoglobinüri,	
  AXpik	
  HemoliXk	
  
Sendrom	
  
Mukopolisakkaridoz	
  Tip	
  6	
  
Mukopolisakkaridoz	
  Tip	
  2	
  
Pompe	
  Hastalığı	
  
Fenilketonüri,	
  
Hiperfenilalaninemi,	
  BH4	
  
Metabolizma	
  Bozukluğu	
  
Non-‐Hodgkin	
  Lenfoma,	
  Hodgkin	
  
Lenfoma	
  

Yetim ilaç endikasyonları

7	
  
8	
  
9	
  
10	
  
11	
  
12	
  

İlaç	
  adı	
  
Etken	
  madde	
  
Endikasyon	
  
Mozobil	
  20	
  mg/ml	
  1,2	
  
Non-‐Hodgkin	
  Lenfoma,	
  Hodgkin	
  
ml	
  
Lenfoma,MulXple	
  Myelom	
  
Plerixafor	
  
Carbaglu	
  200	
  mg	
  ,	
  
Carglumic	
  
1x60	
  tab	
  	
  
acid	
  
Hiperamonyemi	
  
Mepact	
  4mg	
  pow	
  for	
  
inf	
  1x1	
  vial	
  	
  
MifamurXt	
   Osteosarkom	
  
Orfadin	
  10	
  mg	
  1x60	
  
cap	
  	
  
NiXsinone	
   Tirozinemi	
  Xp	
  1	
  
Esbriet	
  267	
  mg	
  252	
  
caps	
  	
  
Pirfenidone	
   İdiyopaXk	
  Pulmoner	
  Fibrozis	
  
Tafamidis	
  Meglumine	
  Tafamidis	
  
20	
  mg.30	
  caps.	
  
Meglumine	
   Ailevi	
  Amiloid	
  NöropaXsi	
  

238

Yetim ilaç endikasyonları
İlaç	
  adı	
  
13	
  

Etken	
  madde	
  

Orfadin	
  5	
  mg	
  60	
  cp	
  	
  NiXsinone	
  

Endikasyon	
  
Tirozinemi	
  Xp	
  1	
  
Kan	
  hastalığı	
  bulunan	
  veya	
  
kanser	
  hastalarında	
  kemik	
  iliği	
  
nakli	
  hazırlık	
  rejiminde	
  

14	
   Tepadina	
  100	
  mg	
  
1x1	
  vial	
  
Thiotepa	
  
Cystadane	
  
15	
  
Powder	
  ,	
  1x180	
  g	
  	
   Betain	
  anhydrid	
   HomosisXnüri	
  
Increlex	
  10mg/ml	
  ,	
  
Laron	
  Sendromu,Primer	
  IGF-‐1	
  
16	
  
4ml	
  ,	
  1x1	
  inj	
  	
  
Mecasermin	
   Eksikliği	
  
Atriance	
  sol	
  perf	
  
17	
   250	
  mg/50	
  ml	
  6	
  
Akut	
  LenfoblasXk	
  Lösemi,	
  T-‐
vials	
  
Hücreli	
  Lenfoma	
  
Nelarabine	
  
Firazyr	
  10mg/ml	
  3	
  
18	
  
ml	
  1x1	
  inj	
  
IcaXbant	
  
Herediter	
  Anjiödem	
  

Yetim ilaç endikasyonları
İlaç	
  adı	
  
19	
   Diacomit	
  250	
  mg	
  60	
  
sachets	
  
20	
   Pomalyst	
  4	
  mg	
  21	
  
caps.	
  	
  
21	
  
22	
  
23	
  
24	
  

Etken	
  madde	
  
SXripentol	
  

PonaXnib	
  

Inovelon	
  400	
  mg	
  60	
  tb	
   Ruﬁnamid	
  
NPlate	
  250	
  mcg	
  1	
  ﬂk	
  

Epilepsi	
  

Pomalidomide	
   MulXple	
  Myleom	
  

Bosulif	
  500	
  mg	
  30	
  tb	
   BosuXnib	
  
Iclusig	
  45	
  mg	
  30	
  tb	
  

Endikasyon	
  

RomiplosXm	
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Kronik	
  Myeloid	
  Lösemi	
  
Akut	
  LenfoblasXk	
  
Lösemi,Kronik	
  Myeloid	
  
Lösemi	
  
Epilepsi	
  
İdiyopaXk	
  Trombositopenik	
  
Purpura	
  

Dinlediğiniz	
  için	
  teşekkür	
  ederim.	
  
	
  
	
  
	
  
Uzm.	
  Ecz.	
  Harun	
  KIZILAY	
  
TEB	
  Genel	
  Sekreteri	
  
harunkizilay@gmail.com	
  
Not: 27,29,31,33-34,36-37,39-40,42-43 no’lu slaytlarda yer alan her bir ürüne ait
fiyatlar, TEB ve tedarikçileri arasındaki gizlilik anlaşması nedeniyle bu kitapta
basılmamıştır.
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artan bir şekilde Türkiye'de hasta sayısının arttığını söylemek mümkündür.
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
SLAYTLAR (HARUN KIZILAY)
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Harun Beye biz de
teşekkür ediyoruz.
Şimdi, gerçekten verimli kullanıldı zamanlar. O yüzden birkaç soru alınabilir.
Yalnız kayıt yapıldığı için mikrofon dolaştıralım. Kime soruluyorsa, öncelikli olarak
soruyu kime sorduğunuzu sorup, ondan sonra cevaplayacak arkadaşları buraya
alsak daha iyi olur aslında. Böylece cevaplamaları da kolay olmuş olur. Harun Bey
sizi de buraya alalım. Oradan bir arkadaşımız el kaldırıyor. Kime soruyu
soruyorsanız, ona göre.
MUTEBER EROĞLU- Merhabalar.
Kendimi tanıtayım: Muteber Eroğlu, MPS İlaç Derneği Yönetim Kurulu
Başkanıyım. Yani … hastalıkları, sorun hem Bakanlıktan, hem SGK'’dan değerli
katılımcılar buradalar. Öncelikle konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz kendilerine.
Kısacık bir şey söyleyip, ondan sonra sorumu yönetmek istiyorum. Özellikle
Bakanlıktan

temsilcilerimiz

buradayken,

ödemelerde

hiçbir

yaşamadığımız

sıkıntı

bunu
için,

iletmek
biraz

istiyorum.
önce

Yani

değerli

geri
bütün

konuşmacıların altını çizdiği gibi, evet yüksek maliyetli ilaçlar. Ama bu konuda hiçbir
sıkıntı yaşamadığımız için teşekkür ediyoruz.
Sırada beklemekte olan ilaçlarımıza da hastalarımızın bir an önce ulaşmasını
temenni ediyoruz. Tabii, ilaç endüstrisinin tıp otoritesinin ve ilgili birimlerin,
hükümetlerin, devletlerin duruma böyle baktıklarından da eminim, ama hasta ve
hasta yakınları gözüyle baktıkları takdirde, böyle olduğunu zaten düşünüyorum,
çözülmeyecek hiçbir sorun olmadığını düşünüyorum.
Burada da çok güzel bir adım atıldı. Bu adımın devamını temenni ediyoruz.
Sadece bir konuda soru değil, ama temenni aslında biraz da. Hem Bakanlıktan
değerli katılımcımıza, hem SGK'’dan bu ilgili mevzuatlar oluştururken, komisyonlarda
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çalışmalar yapılırken ilgili hastalıkla alakalı, özellikle hasta derneklerinden görüş
alınması ve bu işi birebir yaşayan insanlardan bu konuları nasıl yaşıyorlar, hayatlarını
neler daha kolaylaştırılır ve tedaviden tabii ki hekimlerin önerileri çok önemli. Ama
hasta ailelerin de bu konuda tedaviden aldıkları faydalar. Bu yolda yürürken,
karşılaştıkları zorluklar, bu konuda bizlerden de görüş alınmasını, bu komisyonlarda
temsilci olarak bulunmamızın her iki taraf açısından da çok faydalı olduğunu
düşünüyoruz.
Bu temennimizi de sizlere iletmek istedim. Gerçekten çok verimli bir toplantı,
çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Biz de teşekkür
ediyoruz.
Başka soru sormak isteyen?
OĞUZ ÖZTÜRK (İlaç Pazarlama Müdürü)- Ben de sunumlar için çok
teşekkür ederim.
Benim sorum Harun Beye olacak. Özellikle TEB’in, hani Harun Beyin
sunumuna bakıldığında aslında TEB kanalıyla birçok nadir hastalıkla alakalı tedarikin
sağlanabildiği, hasta dağılımı vesair noktasında oldukça iyi analizler yapılmış. Bu
taraftan bakınca tamam gibi görünüyor; ürün tedariki konusunda bir sıkıntı yok gibi
görünüyor. Fakat, özellikle yoğun bakım tarafı görmüş olduğum liste içerisinde var
olan ürünlerden bazıları her ne kadar kronik kullanılması gereken ürünler olduğu gibi,
bir taraftan da akut ihtiyaç olan bazı ürünler var. Yoğun bakım tedavisi alanında, yeni
doğanda ya da diğer tedavi alanlarında akut kullanılması gereken.
Bu alanda ve bu tip acil ihtiyaç doğan ürünlerin tedariki noktasında TEB’in
yaşadığı problemler nelerdir, ne tip çözüm önerileri sunuyorlar? Onu öğrenmek
isterim.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Teşekkür ederim.
Normalde konvansiyonel usulde reçetesiyle gelen ve reçetesinin tekrarındaki
tedavilerle ilgili çok büyük bir sorun yaşamıyoruz. Ama özellikle hastanelerde kimi
zaman bazı ürünlerin tedarikiyle ilgili sorunlar yaşıyoruz.
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Bunlardan birincisi; bir öngörülebilirlikle ilgili bazı sorunlar yaşıyoruz. İkincisi
de; bu ürünlerin de yurtdışından tedarikinde çok büyük sorunlar oluyor. 2009 yılında
Uluslararası Eczacılık Federasyonu Kanada’da bir toplantı başlattı ve bir rapor
yayınladı ve 2009’dan bu yana her yıl dünyadaki ilaç sıkıntısıyla ilgili düzenli
raporlama yapıyor. Baktığımızda, gerçekten dünyada ilaç tedarikinde Türkiye'de
kısmen var; ama dünyada da ilaç tedarikinde çok büyük sorunlar var.
Benim yoğun bakım tedavilerinde acil olarak kullanılması gereken ilaçlarla ilgili
görüşüm bu tür ünitelerle Türk Eczacıları Birliği daha sık görüşmeler yapabilir,
çalışmalar yapabilir. Onların belki aniden ihtiyaç olan ürünleri, o ihtiyaç gerçekleştiği
anda değil, ama bizim bu konuyla ilgili, stok tutmayla ilgili belki bir tahmini miktarlar
konusunda çalışmalar yapabiliriz. Ama yurtdışında da kimi zaman ilaçları tedarik
etme konusunda böyle zorluklar yaşıyoruz. Aslında finansal bir zorluğumuz yok, Türk
Eczacıları Birliği olarak şu anda. Ama özellikle bazı ilaçlarla ilgili, örneğin işte bir
üretim planlaması yapıyor ilacın üreticisi. İthalatla ilgili Türkiye'ye verilmiş olan kotayı
biraz aşmaya çalıştığımızda, bu ne olursa olsun, isterseniz parayı peşin verebilirsiniz,
hiç fark etmiyor. Bunların tedarikinde sorunlar yaşıyoruz.
Bunun çözümü, zannediyorum hastanelerimizle, Türk Eczacıları Birliğinin daha
önceden işbirliği yapmasıyla bu işi çözebiliriz diye düşünüyorum.
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ediyorum.
İki arkadaştan daha soru alalım, çünkü vaktimizi aşıyoruz, şu andan itibaren.
Çok oldu, öncelikli olarak lütfen görüşten ziyade, kısaca soru.
Dr. MEHMET GÜNDÜZ- Çok kısa tutacağım.
Ben Dr. Mehmet Gündüz, Ankara Dışkapı Çocuk Hatsallıkları Hastanesinde
Çocuk Metabolizma Uzmanıyım. Aynı zamanda Çocuk Metabolizma Derneğinin
Sekreteriyim.
Biraz önce Harun Kızılay Beyin slaytlarında gösterdiği ilaçların tamamını
yazan sektör-hasta ve hekim arasında bu sorunları birebir yaşayan bir hekimim. Hem
Türk Eczacıları Birliği, hem sektör açısından, hem de hekim olarak. Şimdi, bu
ilaçların tamamını yazan bir hekim olarak ben, biraz önce gösterilen, o kadar çok
sorunlar yaşıyoruz ki, sorunların başında yaşadığımız endikasyon dışı ilaç formu
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doldurulan her hastaya ilaç verilmeli midir? Bence yarınki yönetmeliğin birinci temel
maddesi evet yetim hastalık tanımını yaptık. 1/2 000’de bir az görülen, işte şu kadar,
Avrupa'da bu kadar, Türkiye'de bu kadar; ama yetim ilaç tanımı nedir? Yetim ilaç
tanımı bir tane makalede, üç tane hastaya finansal desteği yapılmış bir kurum
tarafından tanıdık bir makalede yayınlanmış yazının Türkiye'de bir hastaya verilmesi
midir? Asla böyle olmamalı.
Bence yarınki yönetmeliğin temel konusu da bunun üstüne kurulmalı. Çünkü,
yetim ilaç dediğimizde, o ilacın FTI, MI gerekli prosedürden geçtikten sonra hastaya
verilmesidir. Aynı şekilde ilacın gerekli etkinliği kanıtlandıktan sonra hastalara
verilmeli. Yani endikasyon dışı ilaç formu doldurularak, o ilaca ruhsat alma ülkesi
bizim ülkemiz olmamalıdır. Yani biz çocuklarımızın üzerinde ruhsat almak için
çalışma yapılması gereken bir yer olmamalıyız.
Teşekkür ederim. Yarınki yönetmelik için bence birinci temel konu yetim ilaç
tanımı yapılmalı, yetim hastalık tanımı değil.
Teşekkür ederim.
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Biz de teşekkür
ediyoruz.
Hüseyin Bey bir söz istemişti, Hüseyin Bey.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Küçük bir katkı, içinde de aslında bir soru da var; ama
şimdi, hangi ürün olursa olsun, ne olursa olsun tek tedarikçinin çekeceği sıkıntıların
çok olduğunu herhalde fazla bir şeyimiz olmaz burada.
Türk Eczacıları Birliği de bu anlamda, Sayın Harun Beyin de sunduğu şeyde
gördüğümüz kadarıyla ancak yüzde 50’sini karşılayabiliyor. Onlarla da ilgili sıkıntılar
yaşıyor buradaki tabloda. Belki onun üzerinde başka yorumlar da yapılabilir; ama
onun haricinde de akutlarda yaşanan çok ciddi sıkıntılar olduğunu görüyoruz.
Bizim, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak hazırladığımız ve hem SGK
ile paylaştığımız, TEB’le de paylaştığımız bir proje var. Ona destek mahiyetinde ve
tek tedarikçi mantığından kurtulursak, belki burada daha iyi yol alabiliriz diye
düşünüyorum.
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Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Benim söylediğim şimdi galiba yanlış anlaşıldı.
Biraz önce benim sunumlarda söylediğim yüzde 50 mevzusu getirilen ilaçlardan
ödenen miktarın yüzde 50’sinin sadece yetim ilaç olduğunu söylemeye çalıştım.
Yoksa, Türk Eczacıları Birliği dünyanın neresinde olursa olsun, Çin, Hindistan hariç,
Japonya, Amerika, Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil, eğer orada varsa bu ilacı
Türkiye'ye getiriyor.
Burada, Sayın Başkanım; söylemek istediğimiz şey, bizim toplam harcamanın
içerisindeki yetim ilaç miktarının yüzde 50 olduğu. Yoksa, Türk Eczacıları Birliğinin
ofislerine uğrayan hasta zaten yüzde 84 yarım saat içerisinde ilacı alıyor. Onun
dışında elimizde olmayan sebeplerle, bunlar nedir? Reçetenin üretilişinden meydana
gelen sorunlar, bürokratik prosedürler ya da bir biçimde yurtdışında bu ilacın temin
edilememesine ilişkin konular. Farkındaysanız, biraz evvel göstermiş olduğum
ilaçlarda, özellikle yetim ilaçlarda büyük bir çoğunluğu direkt olarak üreteci tarafından
bizim temin ettiğimiz ürünler. Bunun, Türk Eczacıları Birliğinin dışındaki üreticilerle
ilgili yapılmasını düşündüğünüz projede buna katkı olacak bir şey söz konusu değil.
Kaldı ki, hem 1262 sayılı İspençiyari Madde Müstahzarat Kanununa, hem de 984
sayılı Ecza Ticarethaneleri Kanununa açıkça aykırı olan bir şey, yapılması düşünülen
proje.
Türk Eczacıları Birliği şu anda tedarikle ilgili, lojistikle ilgili herhangi bir aksama
yaşamıyor, yaşıyorsa bir aksama, bilin ki yurtdışından ilaç tedarikiyle ilgili sorunlar
var.
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Son bir soru.
SORU- Ben direkt olarak bir soru yöneltmek istiyorum. Hem sayın konuşmacı
arkadaşlarımıza, hem de bakanlığa.
Şuana kadar hep var olan ilaçlar, yani mevcut ilaçlar üzerinden konuştuk. Yeni
ilaçların üretimi, inovasyon çalışmalarıyla ilgili Bakanlığın bir misyonu var mı acaba
ya da diğer ilgili sektörlerde bu konuda geliştirilmiş bir vizyon var mı ya da ne
düşünüyorlar? Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var, ilaç üretimi konusunda diye
düşünüyorum

aslında.

Sektördün

uzağım,

değerlendirmeyi düşünmüyor muyuz hep birlikte.

245

ama

bir

klinisyen

olarak

bunu

Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Sanırım bu konuda
çok bir cevap olmayacaktır. Çünkü, Türkiye'nin genel politikası içinde bir şey var,
ama tamam o zaman.
Dr. Ecz. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Ben bu konuda bir şeyler eklemek
istiyorum aslında. Bu konuda Kalkınma Bakanlığının bir çalışması var. Onuncu
Kalkınma Planında yetim ilaçlara yönelik ciddi adımlar atılması planlanıyor. Bu
konuya yönelik bir tedavi teşhis merkezlerinin kurulması, nadir hastalıkların
kayıtlarının çıkarılması, epidemiyolojik çalışmaların yapılması; fiyatlarında esneklik
yapılması ve yetim ilaç üretimine dair altyapının kurulmasına yönelik şu an
yayınlanmamış olsa da, Onuncu Kalkınma Planında yer almakta, Sağlık Bakanlığı ile
beraber. Bu proje TÜBİTAK tarafından da destekleniyor.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Birkaç katkıda ben bulunabilirim. Önceki gün,
perşembe günü Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığında, Kalkınma Bakanlığımızın Sayın
Müsteşarının da katıldığı, sanayi sektörümüzün de katılımı sağladığı, bu özellikle
inovasyon alanında yapılacak sadece nadir hastalıklar ve yetim ilaçlarla ilgili değil.
Bununla

beraber

diğer

alanlarda

da

kullanılacak

ürünlerle

ilgili

bunların

inovasyonlarıyla ilgili ve teşviklerinin nasıl olması gerektiğiyle ilgili çok ciddi
görüşmelerde bulunuldu, o görüşmenin içerisinde de ben vardım. Zaten, Pelin
Hanımın da söylediği gibi Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Programımızda buna çok ciddi
önem veriliyor ve ilaç öncelikli bir ürün haline alındı bu programlarda ve bunun için de
inovasyon ve klinik araştırmalar birinci sırayı alıyor.
Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ediyoruz.
TÜBİTAK konusu, bu genel bir politika. Zaten Sağlık Bakanlığı sorulduğu için
ben onu şey yapmıştım.
Evet, katılımcılara, hepinize teşekkür ediyoruz ve İkinci Paneli yönetmek üzere
Ahmet Hocama bırakıyorum.
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Semra SARDAŞ (Marmara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi)
Uzm. Ecz. Tolga DOĞRU (SGK İlaç Eczacılık Daire Başkanı)
Dr. Akif AKBULAK (TİTCK Fiyat Mevzuat Araştırmalar Daire Başkanı)
----&----

Prof. Dr. AHMET AKICI- Çok teşekkür ederim.
Ben de bir sonraki panelin konuşmacısı olarak paneli yönetecek olan
başkanları kürsüye davet etmek istiyorum.
Yeni panelimizin konusu aslında yumuşak bir geçişle “Yetim İlaçlar Konusunda
Yaşanan Sorunlar” İsmail Hocamın bir duyuru, uyarısı var.
Buyurun Hocam.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK- İki noktayı uyarmak istiyorum izninizle. Sizlerin de
gördüğünüz gibi çok değerli konuşmalar oluyor. Sürekli yararlanabileceğimiz
konuşmalara, içeriklere şahit oluyoruz. Biz de zaten bunu önceden öngördüğümüz
için, bu toplantının tüm konuşmalarının dökümünü daha sonra kitapçık haline
getirmeyi planladık, slaytlarıyla beraber, ama Harun Bey “izinsiz kullanılmasın” dedi.
Biz sonuçta izin alalım diye düşünüyorduk; ama ondan önce şimdiden hatırlatma
yapmak istiyorum. Tüm konuşmacılarımıza burada konuşma içeriklerinin basılmasını
istemeyen ya da slaytların basılmasını istemeyen konuşmacılarımız varsa lütfen bize
söylesinler. İzin vermeyen söylesin yada bize mail atsın lütfen. Ama Harun Beyin ben
anlayışına sığınarak, onun konuşmasındaki istatistiksel içerik çok önemli. Bizim
sürekli yararlanabileceğimiz, kullanabileceğimiz içeriği var. Dolayısıyla, şimdiden
huzurunuzda ondan izin alıyoruz basım için diyorum, bir emrivaki gibi algılanmasın
lütfen. Evet, görüyorsunuz bu kadar alkışa dayanamazsınız herhalde Harun Bey.
Diğer ikinci önemli nokta. Bundan sonraki oturumlarımız, panellerimiz yarın
yapacağımız çalıştaya ışık tutsun diye yaptığımız bir etkinlik olacak. Dolayısıyla,
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panelistlerimizden ricamız, olabildiği kadar kısa konuşsunlar, beş dakikayı geçmeyen
konuşmalar yapsınlar.
Buradaki amacımız tabii salondan da mümkünse söz almak isteyenler,
konuşmak isteyenlere daha fazla sayın başkanlarımız eğer yer verirlerse daha iyi
olacaktır. Bir fikir jimnastiği ve beyin fırtınası yaparsak, yarınki toplantı için hazırlık
olmuş olacak. Bu iki uyarıyı yaptıktan sonra, tekrar toplantımıza devam edelim.
Prof. Dr. AHMET AKICI- Semra Hocamın yanı sıra diğer oturum başkanlarını
da davet etmek istiyorum.
Sayın Uzm. Eczacı Salih Tolga Doğru. Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Eczacılık
Daire Başkanı. Buyursunlar efendim.
Sayın Dr. Akif Akbulat. Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu Fiyat Mevzuat
Araştırmalar Daire Başkanı.
Üç oturum başkanımız ve bol konuşmacımızın olduğu bir paneli yaşayacağız.
Konuşmacıları sizden dinleyelim Hocam buyurun.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Konuşmacımız da bol,
Başkan da öyle. Efendim, esasında yeni bir başlıkla değil, aynı sorunlara devam
ediyoruz. Biraz evvelki panelin devamı niteliğinde oldu bu. Çünkü yaşanan sorunlar,
erişebilirlik ne durumda, ruhsatı nasıl olacak, geri ödemesi nasıl olacak, güvenirliği,
farmakovijilans altını nasıl idare edeceğiz, TEB süreci ne olacak?
Onun için biraz evvelki konuşmaları daha kısa. Konuşmacılarımızda altı
değerli konuşmacımız var. Mümkünse böyle beş altı dakikalık özetle sorunları dile
getirmelerini

rica

ediyorum

ve

ilk

konuşmacı

Ahmet

Hocam.

Marmara

Üniversitesinden.
Buyurun Hocam, sizi dinliyoruz.
Prof. Dr. AHMET AKICI (İBGAİD Başkan Yardımcısı)- Çok teşekkür ederim
sayın başkanlar.
Ben de sözü çok kısa tutmaya çalışacağım. Özellikle aslında konuşup,
birbirinin tekrarı tanımlamalara girmeden, sorunların da epey bir kısmını konuştuk;
ama belli bir çatı altında tutarak ve daha çok da akılcı ilaç kullanımı perspektifinden,
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yetim ilaç konusuna belki biraz da nadir hastalıklar konusu ve ona bağlı sorunlara
değinmek isterim.
Akılcı ilaç kullanımının tanımında geçtiği şekliyle aslında sürdürülebilir doğru
ilacın doğru şekilde kullanılırken, en son Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı
tanımlamada, bireye ve topluma sürdürülebilir bir şekilde bu hizmetin sunulması
kastediliyor. Sabahki oturumlarda da memnuniyetle şahit olduk ki, bu bireyselleştirme
ve toplum açısından sürdürülebilir maliyetle tedavinin sağlanması. Asında tam da
yetim ilaç için de çok uygun, örtüşen bir tanımlama.
Bu çerçeveden devam edersek eğer, akılcı ilaç kullanımının sürecine, yani
ilacın üretiminden, kullanıldıktan sonra imhası olan kısmının tamamlanmasına kadar
tüm periyodu şöyle bir değerlendirdiğimizde, beş ana başlıkta konuşmamız mümkün.
Pek tabii ki, bu konu yetim ilaç için de geçerli. Bu başlıkları şöyle bir hatırlayacak
olursak, reçeteleme öncesi süreç. Aslında sabahtan beri konuştuğumuz birçok konu.
Bu reçeteleme öncesi yetim ilaçla ilgili ya da nadir hastalıklarla ilgili olayları,
sorunları, çözüm önerileri üzerine oturuyordu. Bu bakımdan ben bu kısmının dile
getirilmeyen noktalarını biraz konuştuktan sonra hızlı geçeceğim.
İkinci başlık: Reçeteleme Aşaması; yani hekimin hastanın tedavisini belirleyip,
tedavi düzenlediği aşama. Üçüncü akılcı ilaç kullanım aşaması. Eczacının ilacı
sunması, temin etmesi. Biraz önce çok güzel TEB yetkilisi Harun Beyden dinledik. Bu
süreçle ilgili sıkıntıları karşılıklı dile getirdik.
Dördüncü aşama: İlacın artı kullanılması. İlacın kullanımıyla ilgili çok önemli
sorunlar var. Yine akılcı ilaç kullanımı perspektifinden baktığımız zaman, ilacın
kullanımında ilaca erişebilirlikte daha tanının doğru koyulup, tedavi sürecinin doğru
bir şekilde planlanması, hastanın, özellikle de nadir toplumda bilinmeyen boyutu fazla
olan bir hastalık için “acaba benim problemim tam olarak nedir; ben niye tedavi
olacağım?” bu soruların cevabını hekim başta olmak üzere, sağlık çalışanlarından
dinlediği zaman, bu takdirde ilacın akılcı kullanılması daha rahat olacaktır.
Maalesef, bununla ilgili çeşitli sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Bir sonraki
aşama, bugün pek dile getirmedik. Evet daha çok ilaç odaklı yaklaşıyoruz; ama bu
tedavilerde ilaç dışı çok önemli yaklaşımlar söz konusu. Yani sadece yetim ilacı
konuşurken, mutlaka onun ilaç dışı uygulama tedavi boyutunun da altını çizmek
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gerekiyor. Bununla ilgili de gerek yetim ilaç ya da nadir hastalıklar ya da diğer
hastalıklarda hem ülkemizde, hem dünyada akılcı olmayan çeşitli uygulama sorunları
var. Kısmen ilaca daha fazla yüklenmek, kısmen ilaç dışı tedavi ya da ilaçla ilgili
temel bilginin hem hastaya, hem diğer muhataplarına aktarımı konusunda. Bir
sonraki aşamada hekimle beraber diğer sağlık çalışanlarının bu konuya yaklaşımı,
bilgi düzeyindeki eksiklikler aslında o kartopunu gittikçe büyütüp, bir çığ mahiyetine
sokabiliyor.
Son aşamasında da ilaçla ilgili sorunları kabaca, ilacın kalan kısmının atığı
mümkün

olduğu

kadar

israfına

yol

açmayacak

şekilde

düzenlemelerle

tamamlamaktan geçiyor. Bu beş başlığın biraz daha merkez altına aldığımız zaman,
tabii ki reçeteleme öncesinde çok şey konuşuldu, ama ben bir iki konuşulmayan
noktaya dikkat çekmek istedim. Belki yarınki çalıştaya da ufuk tutabilir.
Özellikle, ilacın ortaya çıkış süreci içerisinde bu hastalık grupları ve bu ilaç
gruplarıyla ilgili, klinik araştırmalarla ilgili çeşitli sorunlar var. Clesebu kullanıp,
kullanmamasından tutun da, kontrol grubunun yer alıp almamasında, daha önce
kontrollü çalışma sorunlarına kadar çeşitli sorunlar var. Onun dışında diğer
hazırlayıcı durumları, fiyatlandırmayı, ruhsatlandırmayı veya eczanedeki süreci ya da
erişilebilirliğini çok değerli konuşmacılar katkılarını sunacaklar. Ama ben sadece
başlıkta geçtiği için ilacın nadir hastalıklarda kullanılan bu yetim ilaçların
farmakovicilans

boyutunu,

ilaç

güvenirliği

boyutunu

söyleyerek

konuşmamı

tamamlayacağım.
Gerçekten de bu kadar kısa sürede, bu kadar kırılgan bir hasta grubunda eğer
tedaviyi konuşuyorsak, tedavi düzenlemeyi konuşuyorsak ve hızlandırılmış bir süreci
hepimiz arzu ediyorsak, tabii ki burada birtakım atlamalar ve birtakım eksiklikler de
söz konusu. Bunların pek doğal sonucudur ki, güvenlilik açığı karşımıza çıkabiliyor.
Nadir

hastalıkların

tedavisinde

ya

da

yetim

ilaç

uygulamaları

sırasında

farmakovicilans son derece önemli bir konu başlığı.
Bu konuyla ilgili çok değişik bakış açıları, değişik dile getirilen platformlar var;
ama örneğin sadece birisini Draksayt’ta 2010’da yayınlanmış bir makaleden size
kısaca bahsetmek isterim: Bu makalede 2000-2007 arasındaki sekiz yıllık bir
dönemde bu yetim ilaçların güvenlilik sorunlarını ele almaya çalışan bir araştırma.
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Avrupa Birliği ve Amerika kıyaslamasını yapıyor ve bu bağlamda gözümüzün önüne
gelen en önemli sorunlar özellikle onkoloji ilaçlarında, metabolizma ilaçlarında
güvenlikle ilgili sorunların ön planda olduğu tespitleri var. Yine yüzde 10’un üzerinde
bir ilaçla ilgili çeşitli düzenlemeler. Burada bir geri çekme olayı pek fazla tespit
edilmemiş; ama onun dışında kalan diğer güvenlik kaygıları dile getirilmiş.
Özetle; yetim ilacın farmakovicilans boyutu da son derece önemli. Bütün
düzenlemelerde bu konuyu da mutlaka fazlasıyla yer verip, tartışıp, hep beraber bir
çözüme taşımamızda yarar var diye düşünüyorum.
Sonuç olarak bu işbirliğini artıracak her türlü faaliyetin yetim ilaç sorununun
çözümüne önemli katkılar sunacağını söyleyerek, sözümü tamamlamak isterim.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. SEMRA SARDAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Biz Teşekkür ederiz.
Sayın Oğur, ben sizi de davet edeyim efendim. Orphanet Türkiye Danışma
Kurulu Üyesi Eş Koordinatörü.
Bu sorunlarla ilgili hemen söz almak ister misiniz Gönül Hocam? Buyurun beş
dakika sizi dinleyelim.
GÖNÜL OĞUR- Ben çok teşekkür ediyorum, tüm arkadaşlarıma. Özellikle de
davet için hem Akılcı İlaç Derneği yetkililerine, hem ilgili bakanlık yetkililerine.
Ben söze şöyle başlamak istiyorum. Bir klinesyen olarak yaklaşık 30 yılı aşkın
zamandır bu ender görülen hastalıklarla çok iç içe yaşıyoruz. Biraz duygusal bir
andayım, çok dramatik günlerimiz oldu. Ailelerle birlikte gerçekten tıkandığımız,
kendimizi bitmiş hissettiğimiz zamanlar çok fazla oldu hem de.
Aynı ailede birden fazla bedensel ve zihinsel özürlü çok sayıda çocuğun bir
arada olup, o ailenin dramını görmeniz çok kolay olmuyor. O nedenle, ben son
çalışmaların geldiği noktayı çok başarılı buluyorum ve çok vaat edici buluyorum.
Unutulan bir konuydu. Bir şekilde yine maalesef gelişmiş ülkeler, maalesef diyorum,
keşke bizden de olsa bu hareketler. İndiksiyonuyla, olsun ona da razıyız. Çok farklı
bir yerlere geldik ve bu konuda şu anda hastalarımızın çoğunun çok iyi destek
aldığını düşünüyorum.
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Lafı uzatmayacağım sözü, gerçekten müteşekkiriz olanlara. Eksikler mutlaka
giderilecektir. Bir şey zaten yaratılmışsa, bunu geliştirmek çok kolay. Bunun
detaylarını konuşup, indibe edici hareketlerin araya girmesini ben çok doğru
bulmuyorum. Mutlaka aklın yolu birdir ve her sektör bir araya gelip, bu çözümleri
bulacaktır.
Ben çok pratikte bir iki konu var takıldığım. Bunlardan birincisi; mevzuatlar
çıktığı zaman geriye dönüş çok zor oluyor ve bizi çok bağlayıcı olabiliyor oradaki bazı
fikirler. Bunlardan birincisi pratikte mesela bizim … grupta bir zihinsel özür
skorlaması puanı konulmuştu o mevzuata. İşte 60 yerine 50 mi, 60 yerine 70 mi gibi.
Bunlar çok küçük noktalar, ama bazen pratiğe çok yansıyor ve bazı hastaların
mağdur olmasına sebep oluyor. Bunlar olamaz mı, olabilir tabii, böyle hatalar olabilir.
Ama bunları pratik düzeltme yolları bulmalıyız. Yeni bir mevzuatın çıkması bir seneyi
aşkın bir süre alıyor. O yüzden, bence bu mevzuatlar var olurken, bir dip not da çok
özel durumlarda bakanlığa açıklamalı yazı yazılarak ve görüş alınarak, farklı
uygulamaların da olabileceğini belki koymak lazım. Çünkü bir yıl sonra bu 60
skorlaması 50 oldu, o sırada 60 olanlar bu tedavi şansını kaçırmış oldu.
Böyle bir noktaya değinmek istiyorum. Eğer mevzuat kararları alınırken, dip
notlarla gelebilir karşımıza birincisi.
İkincisi; pratikte bu hastalıklarda tedavi uygulanırken, biliyorsunuz çok az
zaten şansımız var, tedavi edebileceğimiz hasta. Bunların çoğunun birime gelip, o
koşullarda tedavi almasını istiyoruz. Ülkemizin koşulları ortada. Özellikle, Karadeniz
Bölgesi’nde, bazen köyünden çıkamayacak hastalar var. Tedavinin aksaması bu
nedenle,

onların

sosyoekonomik

koşulları

nedeniyle

çok

ciddi

aksamalara

uğrayabiliyor. Bu çok büyük bir emek, çok büyük bir ekonomik gider. Know-how’unuz
gidiyor, zamanınız gidiyor. Aile değişik koşullarda çok büyük bir çaba veriyor.
Bu nedenle, ikinci benim küçük önerim. Yerinde tedavi uygulamanın bir yolunu
bulmak. Yani öyle bir kurumsal yapı geliştirebiliriz ki, gelemeyen hastalara, en
azından o seansta ulaşamayan hastalara yerinde hizmet vermenin bir yolunu
bulabiliriz diye düşünüyorum, ikinci nokta.
Bunun

dışında,

çok

uzatmayacağım.

Çünkü

çok

değerli

konuşmacı

arkadaşlarımız var, fikirlerini verecek. Biraz önce bahsettiğim konu yine çok
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önemsiyorum. Bizler küçük hareketler başlatıyoruz bazen. Çapımızın yettiğince bu
yeni biyo markerlerin ya da ilaç üretimine zemin hazırlayacak projeler konusunda
yeni bir projem henüz reddedildi. Bunlar çok zor hazırlanan projeler, çok emek verilen
projeler. Ben eminim ki çok iyi değerlendiriliyor; ama yine de bu konuda çok teşvik
edici hareketlerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Buna çok büyük ihtiyacımız var ve
bu potansiyele çok sahibiz diye düşünüyorum. Özellikle, hasta kaynağı açısından. Bu
kaynakların iyi kullanılması, bizim çok iyi ekipler oluşturmamıza bağlı ve sadece bilim
ve hasta adına iyi niyet kurmamıza bağlı. Asla kompetitif, birbirini yaralayıcı
hareketleri yaratmamalıyız diye düşünüyorum.
O

yüzden,

Avrupa'dan

ya

da

yurtdışından

gelen

çok

değerli

konuşmacılarımızın bu konuda çok bence değerli önerileri oldu. “Duplikasyonlar
olmamalı, hızlı ilerlemeliyiz” dediler. Bunların dikkate alınmasını istiyorum, diliyorum
ve herkese çok teşekkür ediyorum.
Uzm. Ecz. S. TOLGA DOĞRU (OTURUM BAŞKANI)- Sayın Oğur’a
konuşmasını yaptığı için çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi, sözü müsaadenizle Kalkınma Bakanlığı Sosyal Güvenlik Finansmanı
Daire Başkanı ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu Geri Ödeme Komisyonu
Üyesi Sayın Ahmet Oğuz Sarıca’ya veriyoruz.
Buyurun.
AHMET OĞUZ SARICA- Teşekkür ediyorum.
Panelimizin konusu “Yetim İlaçlarla İlgili Yaşanan Sorunlar” ben kısaca bir
noktaya değineceğim. Sonra kalkınma planıyla ilgili kısa bilgi vereceğim. Hem
zamanın kısıdından dolayı, hem de benzer şeyleri tekrar etmemek adına.
Bizim daire olarak yaptığımız temel iş hem yetim ilaçlar olsun, diğer ilaçlar çok
temelden etkileyen bir husus ilaç bütçesinin oluşturulması. Bildiğiniz üzere, son
dönemde ciddi anlamda alınan tedbirler oldu, ilaç bütçesi noktasında ve sektörün
bazı sıkıntıları var. Bunlara ilişkin olarak kurların sabitlenmesi, ıskonto oranları, diğer
hususlar. Bunlar üzerinde çalışmalar yapılıyor, şu an orta vadeli program çalışmaları
devam ediyor. Nihai aşamaya önümüzdeki dönemde, yani bir iki hafta içinde
varılacak.
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Bundan sonraki dönemde hem yetim ilaç konusunda, hem de ilaç sektörü
açısından ne bekleniliyor? Şöyle bir bilgi verebilirim. Hüseyin Bey de bahsetti, Sağlık
Bakanlığının diğer yetkili arkadaşı da bahsetti. Kalkınma planıyla ilgili kısa bir bilgi
vermek istiyorum: Bildiğiniz üzere Onuncu Kalkınma Planı 2013 yılının Temmuz
ayında Meclis kararı olarak yayınlandı. Kalkınma planında 25 tane dönüşüm
programına yer verildi, öncelikli dönüşüm programına. Bunlar ekonominin farklı
alanlarda, temel sorun alanlarına hitap eden dönüşüm programları.
Bu dönüşüm programlarından üç tanesi sağlıkla doğrudan ilgili. Bunlar sağlık
enstitülerinde yapısal dönüşüm, sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam ve
hareketlilik programı. Özellikle, ilaç ve tıbbi cihazla ilgili olan da sağlık enstitülerinde
yapısal dönüşüm programı. Bu hususla ilgili hem bakanlığımız, hem Sağlık Bakanlığı
beraber çalışarak ve ilgili, hem sivil toplum ve akademisyenler, diğer kamu
kurumlarının da görüşlerini alarak bir eylem planı hazırlandı, son aşamaya geldi.
Önümüzdeki hafta ve daha sonraki haftalarda en üst düzeye sunulacak ve
muhtemelen tam süreyi kestiremiyorum, ama bir iki ay içinde Yüksek Planlama
Kararı olarak yayımlanacak.
Bu programın temeli orta vadede Türkiye'de yerli üretim kapasitesini artırma,
Ar-Ge ve gelişimin geliştirilmesi. Uzun vadede de ülkemizin ilaçta küresel değer
zincirlerindeki etkinin artırılması hedefi bulunmakta ve dört tane bileşeni var
programın. Kamunun yönlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve yenilik
alanının geliştirilmesi, iş ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi, üretim ve ihracatın
desteklenmesi.
Bu programın altında birçok eylem planı mevcut. Bu eylem planıyla doğrudan
yetim ilaçla ilgili olan eylemlerden de şöyle bilgi verebilirim. Nadir hastalıkların
tanımlanması ve görülme olanlarının saptanması; kayıt sisteminin ve istatistiklerin
oluşturulması için, yeni doğum öncesi tarama programlarının oluşturulması. Bu
alanda ruhsatlı araştırma ve uygulama tanı ve tedavi merkezlerinin kurulması ve
desteklenmesi. Yetim ilaçlar ülkemizde üretilmesi için gerekli fiziksel altyapı ve
mevzuat altyapısının oluşturulması; yetim ürünlerin fiyatlandırılması ve ıskonto
oranlarında esneklik sağlanarak, geri ödeme sistemine dahil edilmesi. İleri tıbbı
tedavi ürünler ile, tedavi edilebilecek nadir hastalıklar için üçüncü basamak sağlık
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kurumlarında tam tanıma testlerinin geri ödeme kapsamında paket dışında
tanımlanması gibi eylemler yer alıyor.
Bu eylemler nihai aşamaya geldi, ama tabii üst düzeyde görüşülecek. Orada
bir değişiklik ya da ilave eklemeler olabilir ya da çıkarılan olabilir mi, bilemiyorum ama
şu an bakanlıklarca, yani konsensüs haline getirilen son eylem planı budur ve
dediğim gibi en kısa zamanda en üst politika dokümanı olarak yayınlanacak.
Bu noktada bu eylemlerin altının da doldurulması açısından bugün yapılan
çalışmalar ve benzer çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı
çalıştay düzenleyen, İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneğine de teşekkür
ediyorum ve katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Çünkü bu alan gerçekten üzerinde
çalışılması ve hatta zaman kaybettiğimiz bir alan.
Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum: İlaç bütçesi ya da ilaç
harcamalarına bakarken, biz bütün olarak bakabiliyor kamu tarafı. Ama tabii ilaç tek
homojen bir yapıda değil, heterojen bir özelliği var. Yani yetim ilaç farklı, inovasyon
farklı, diğer konvansiyonel ilaçlar farklı. Bunlar hepsinin ayrı değerlendirilmesi, teşvik
ve desteklerinin de farklı boyutlarda göze alınması gerekiyor. Bu nokta nadir
hastalıklarla ilgili ayrı bir eylem planı oluşturulması zaten kamuda da düşünüldü ve
eyleme böyle bir yetim ilaçla ilgili böyle bir eylemler eklendi.
Teşekkür ediyorum.
Uzm. Ecz. S. TOLGA DOĞRU (OTURUM BAŞKANI)- Sayın Sarıca’ya
konuşmasını yaptığı için teşekkür ediyorum.
Şimdi, sözü konuşmasını yapmak üzere Teşvik Uygulama ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Sayın Mehmet Güven
Aksu’ya veriyorum.
Buyurun.
MEHMET GÜVEN AKSU- Teşekkür ederim.
Herkese merhabalar. Ben Ekonomi Bakanlığında Teşvik Uygulama Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğünde çalışıyorum.
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Bizim konumuzda teşviklere genel olarak baktığımız zaman, ilaç konusunda
genel olarak bir problem yok; ama yetim ilaç diye bir ayrımımız da yok. Belki gelecek
dönemde bu yetim ilaçla alakalı bir çalışmalar olabilir. O konuda sizden ya da sivil
toplum kuruluşlarından ya da Sağlık Bakanlığından gelecek taleplere istinaden bir
değerlendirme olacaktır mutlaka. Ben şu anda size bizim genel olarak teşvik
sisteminde nasıl bir teşvik sistemi uyguladığımızı anlatacağım. Çok kısa tutacağım
bu konuşmayı.
2012 Haziran’ında yürürlüğe giren bizim teşvik sistemimizde ilaç hemen
hemen bütün üretimler içinde en yüksek teşvikleri alan üretim konusu. Şimdi,
bunlardan stratejik yatırımların teşviki diye bir kısım var. O mesela şimdiye kadar 13
tane belge verildi, iki sene içinde. Birincisi ilaç için verildi, şu anda üç tane ayrı
stratejik yatırım belgesi inceleniyor genel müdürlüğümüzde. Ayrıca bundan başka
büyük ölçekli yatırımlar konusunda beş tane ilaç firması teşvik belgesi aldı. Öncelikli
yatırımlar ki, bunlar biyo teknolojik, onkolojik ve kan ürünleri ki, bazıları da eğitim
ilaçları kapsıyor diye tahmin ediyorum.
Bunlar da öncelikli yatırımlar konusunda gayet yüksek desteklerle teşvik
belgesi aldılar. Bundan sonra yetim ilaç konusunda belki bu tutarlar çok yüksek
gelebilir. Mesela stratejik yatırımların teşvikinde en az 50 milyon TL’lik bir yatırım söz
konusu. Belki yetim ilaçların üretilmesi için küçük miktarlar söz konusu olabilirse, bu
tutarların düşürülmesi talep edilebilir, bunun gibi şeyler yapılabilir. Yani genel olarak
bizim teşvik sisteminde yetim ilaca problem olacak, sorun olabilecek şeyler bunlar.
Bundan başka ayrıca, işte öncelikli yatırımlarda asgari 20 milyon TL tutarı
olması lazım. Sağlık Bakanlığından onay alması lazım. İşte bu onay ve asgari tutar
konusunda sıkıntılar olabilir. Bir de stratejik yatırım konusundaki kriterler dediğim gibi
o ilacın en az 50 milyon TL’lik ithalatının bulunması lazım gibi kriterler var. İşte bu 50
milyon dolarlık bir ithalat yetim ilaçlarda mümkün görünmüyor. O yüzden mesela
bunların değişimi için ya da revize edilmesi için bir talepleriniz olabilir. Çünkü yetim
ilaçların şu an bütün gün gördüğümüz üzere yani inanılmaz bir ithalatı var ve
Türkiye'nin ihtiyacı olan bir konu.
Bu yüzden, sizden de gerekli bilgiyi alırsak, ben de yukarıya iletirim, bu
durumda bir çalışma yapılabilir.
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Teşekkür ederim.
Dr. AKİF AKBULAT (OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ediyoruz Sayın
Aksu’ya.
Şimdi, diğer panelistimiz Sayın Harun Kızılay. Uzman Eczacı, Türk Eczacıları
Birliği Genel Sekreteri.
Harun Bey buyurun.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Teşekkür ediyorum sayın başkanlarım.
Birkaç tane sunumda bu yarınki toplantıya Hocamın dediği gibi, en azından
belki küçük bir katkı olur diye bir şeyler söylemek istiyorum. Ondan sonra da
erişilebilirlik konusunda ve farmakovicilans konusunda, Türk Eczacıları Birliği olarak
düşündüğümüz şeyleri anlatmak istiyorum.
Şimdi, yetim ilaç tanımı aslında şu andaki mevcut taslak kılavuzda 1/10 000
olarak görülüyor, ama bu aslında ultra yetim ilaç kategorisinde orphanetteki şeye
göre. Önerimiz EMA bölgesi ile eşitlenmeli. Madem Avrupa Birliği müktesebatıyla biz
yol yürüyeceğiz. Bunun bir yerine beş olarak tanılanmasını daha yerinde olacağını
düşünüyoruz.
Bir de tabii ilaçların yetim olmasının en önemli nedeni toplam olarak gelir
getirici görülmemeleri. Yani yetim nedir, babasını kaybetmiş olan kişidir. Dolayısıyla,
burada da sahip konusunda bir sıkıntı çekiyor ilaç. O yüzden yetim olarak
tanımlanıyor. Fiyat teşvikleri belirli prevelansın altında hastalarda kullanılan bir
yöntem. İlaçlar piyasada bulunmadığı için, bir fiyat düzenlemesi açısından kılavuzda
fiyatta yetim var. Aslında bu bizim karşı çıktığımız bir konu değil, ama özel bir yerde
tanımlansa daha mı iyi olur diye düşünüyoruz. Çünkü, gerçekten fiyatta yetime
düşmüş ilaçlar var. Piyasada bulunmayan, artık endüstri tarafından herhangi bir
şekilde kârlı olarak da gözükmeyen bir konu var.
Ayrı

bir

yerde

veyahut

da

bunun

içerisinde,

ama

özel

bir

yerde

tanımlanabilirse, belki daha iyi olur diye düşünüyoruz. Tanımlama yapılması halinde
yetim ilaç kurumun ilgili internet sayfasında yayınlanan ulusal yetim ilaçlar listesine
dahil edilir. Burada başvuru açısından yapılacaksa bir başvuru, listenin ne zaman
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yayınlanacağı ve hangi periyotta güncelleneceği belki önceden de duyurulursa,
faydası olur diye düşünüyoruz. Komisyon teşkiliyle ilgili kılavuzda bir madde var.
Burada, Türk Eczacıları Birliğinin bir temsilcisinin de, bir uzmanının da bu
konuda komisyonda olması konusunda kılavuzda bir düzenleme yer alırsa, en
azından bizim de katkımızın daha iyi olacağını düşünüyoruz. Teşvikler konusu var.
Teşviklerde, dünyadaki teşviklere şöyle baktığımızda, Amerika yedi yıl, Japonya on
yıl, Avustralya beş yıl, Avrupa Birliği pazar imtiyazı olarak on yıllık bir imtiyaz veriyor.
Yine vergi düzenlemesi açısından bir düzenleme söz konusu. Fonlara büyük katkıları
var, teknik yardımları var. Hızlandırılmış prosedür hepsinde var.
Burada ilaçta Ar-Ge politikasının bir parçası olarak ele alınmalı. Mehmet Beyin
dediği gibi artık bu belki teşvik konusunda bir ilaç strateji belgesi oluşturulmak üzere,
ama belki bu konu biraz daha sahiplenilirse, daha faydalı olur diye düşünüyoruz. Yine
imtiyaz mutlaka sağlanması lazım. Başvuruyu kısaltmamız lazım, ruhsat başvuru
süresini. Hibe programlarının içerisinde mutlaka bunu değerlendirmemiz gerekiyor ve
ciddi vergi indiriminin yapılması, bu konuda faydalı olacak diye düşünüyorum.
Nihai olarak burada aslında geçmişten kaynaklanan, ama geç kalınmış, fakat
bugün eğer böyle önemli bir toplantı yapılabiliyorsa, neresinden dönülürse kârdır
diyebileceğimiz çok önemli bir noktadayız. Bundan sonra yetim ilacı hep birlikte
sanayi, kamu, meslek kuruluşları ve hasta dernekleri hep birlikte bir araya gelirsek,
belli bir noktaya geliriz diye düşünüyorum.
Peki, burada Türk Eczacıları Birliğinin de katkısı isteniyorsa, biz Birlik olarak
katkı vermeye hazırız. Türk Eczacıları Birliğinin bir iştiraki var, Novajenx İlaç Ar-Ge
Merkezi. Bu konuda eğer bu merkeze düşen bir şey varsa, birlikte çalışmaya Sağlık
Bakanlığımızın önderliğinde eğer biz bu konuda bir katkı sunacaksak, bu konuda
katkı sunmaya da hazırız. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da iyi bir noktaya gelir.
Şimdi, erişim konusunda, yetim ilaca erişim konusunda bir kere şunu
söylememiz gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödemesiyle ilgili, yani
bürokratik prosedürlerle ilgili sızlanmamız, sitemlerimiz, sorunlarımız var. Onları bir
kenara koyuyorum. Ama gerçekten çok düzgün bir ödemesi var Sosyal Güvenlik
Kurumunun. Bu yetim ilaçlara özellikle erişecek olan hastalar açısından son derece
önemli. Bu açıdan herhangi bir sorun yaşanmıyor. Bazen şöyle sorunlar
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yaşanabiliyor. İlk kez bu ilacı kullanacak olan hastaya yapılan işlemlerle ilgili biraz
evvel demin bir doktor katılımcının söylemiş olduğu gibi bazı prosedürlerdeki
sorunların tam olarak oturmasıyla ilgili erişilebilirlik sorunları oluyor; bir de Türkiye
yeni ilk kez ithal edilecek ilaçla ilgili bunun geri ödemeye alınmasıyla ilgili süre çok
uzun. Yani yılda tahmin ediyorum iki kez bir süreçte değerlendiriliyor ki, bu bazen çok
ciddi anlamda sorunlar teşkil ediyor. Bu konuda iyileştirmenin yapılması lazım.
Sosyal Güvenlik Kurumumuza, Çalışma Bakanımıza zaman zaman bu komisyon
toplantılarının özellikle ciddi bazı ilaçlar konusunda biraz daha sık yapılmasını
öneriyoruz.
Farmakovijilans tarafında biraz rol almak istiyoruz Türk Eczacıları Birliği
olarak. Eğer bu yetim ilaçla ilgili mevzularda ilaçları ithal ediyoruz, hastalara
ulaştırıyor isek, o zaman Türk Eczacıları Birliği olarak farmakovijilans konusunda biz
ne yapabiliriz, bunu tartışıyoruz. Kendi altyapımızı bu konuda geliştirmek istiyoruz.
Bu hem ilaç ruhsat sahiplerine, hem hastalarımıza, hem bakanlığımıza faydası
olacağını düşündüğümüz bir konu. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığının bu konuda
kapsını çalacağız.
Çok teşekkür ediyorum, beni dinlediğiniz için.
Dr. AKİF AKBULAT (OTURUM BAŞKANI)- Sayın Kızılay’a teşekkür
ediyoruz.
Son olarak da ilaç sektörünün görüşlerini aktarmak için Sayın Burcum
Uzunoğlu’na sözü bırakmak istiyorum. Kendisi, ilaç sektöründe Ruhsatlandırma ve
Pazar Erişimi Direktörü olarak görev yapmakta.
BURCUM UZUNOĞLU- Herkese merhabalar.
Ben de erişim sorunundan bahsetmek istiyorum. Hepimizin de bildiği gibi, 6
bin ila, 8 bin hastalıktan bahsediyoruz. Sabahleyin, Uğur Hocamız ülkemizde bu
hatsallıklardan 164 tanesine tanı konulabildiğinden bahsettiler. Diğer taraftan, Türk
Eczacıları Birliğinden gelen son güncel sayılara göre 76 tane yetim ilaç Avrupa'da
ruhsatlandırılmış. Bunlardan 43 tanesine ülkemizde erişim var. 30 tanesine ise erişim
bulunmamakta ve hepimizin hemfikir olduğu diğer bir nokta, tanı ve farkındalık
eksikliği. Bu noktada ben Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumunun çatısı altında
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uzman eksper hocalarımızdan, akademisyenlerimizden destek alınarak, bir bilimsel
danışma kurulu kurulmasının çok faydalı olacağına inanıyorum.
Diğer bir sorun ise, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde karşılaştığımız
sorunlar. Nadir hastalıkların araştırma ve geliştirmeleri oldukça zor, karmaşık ve riskli
süreçlerdir. Bu riskler nedir? Araştırma riskleri ve ekonomik riskler. Bahsettiğim gibi
bilinmezliklerle dolu bir araştırma alanı. Az sayıda hasta, ilaveten ruhsatlandırma
öncesi maliyetli klinik araştırmalar söz konusu. Ekonomik riskler ise, konvansiyonel
ilaç sektörüyle karşılaştırıldığında yetim ilaç modeli ölçek ekonomisi avantajı
sağlamaktadır. Ancak, bu modelin sürdürülebilir olması için yetim ilaç firmalarının
dinamik kalmaları, ilaveten inovasyonu devam ettirebilmeleri gerekmektedir.
Bu noktada ise bizim birtakım ihtiyaçlarımız vardır. Bunlar 5/ 10 000 prevelans
tanımlaması, yasal düzenlemeler, regülasyon, teşviki muafiyetlerdir. Bu noktada
devlet ve sektör tarafının beklenti ve ihtiyaçları net bir şekilde ortaya koyup, bir
konsensüse varması gerekmektedir.
Teşekkür ediyorum.
Dr. AKİF AKBULAT (OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ediyoruz.
Buyurun Hocam.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Evet, efendim birkaç
soruyla panelimizi kapatmak istiyorum, ondan sonra bir kahve aramız, tekrar yine
sorunları tartışacağız, yönetmelik bazında.
Buyurun efendim.
Dr. SERDAR CEYLANER- Efendim, bu toplantı bizim bir hayalimizdi,
gerçekleştiren herkes için çok teşekkür ederim. Ben Doktor Serdar Ceylaner, tıbbı
genetik uzmanıyım.
Şöyle bir şey var, son konuşmacımızın değindiği. Türkiye'deki en büyük,
dünyadaki de en büyük sıkıntılardan birisi tanı. Şimdi, ilaçla ilgili çok güzel
konuşmalar oldu; ama bu ilaca ulaşabilmesi için veya doğru stratejiye tanı ile ilgili
sıkıntılar var. Şimdi, SGK'nın genetik testlerle ilgili ödemelerinde son dört yılda bazı
testlerde yüzde 70 gibi bir indirimi oldu ödemelerde. Fiyatı, yani maliyetinin altında
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ödemeler yapılan kalemler var. MLPY testi diye bir test var örneğin veya RACH
bunlar da maliyetinin çok çok altında ödemeler yapılıyor.
İkincisi; Türkiye'de bu tabii Türkiye'de bu testlerin gelişmesini engelliyor. Yani
bu testleri yaptığınız zaman, hasta cebinden ödeyecek. Öyle bir manzara ortaya
çıkıyor. Özel sektör bunu ancak yapabiliyor. Devlette para kazanmayan bölümleri
üniversitelerde destek azalıyor. Azaldığı için, o bölümler istemelerine rağmen bu
testleri kuramıyorlar, böyle bir sıkıntı var. O yüzden, SGK'nın bir taraftan bu tarafa
yatırım yapması gerekiyor.
Bir başka sıkıntı daha var. Yetişmiş hekim sıklığında bir azalma var. Daha
doğrusu ne zaman nadir hastalık araştıracağım düşüncesini bizim hekimlerde
oturtan, eğitim programlarına çok ihtiyacımız var. Çünkü, Avrupa rakamı polikliniklere
başvuran her on hastadan birisi aslında nadir bir hastalık, ama o hastalığın bir
semptomunun tanısı alıyor örneğin, diyabet tanısı alıyor. Ama aslında o diyabetin
altında atıyorum, modi diyabet var. Ama o tanı alamıyor.
Bu hastaların da polikliniklere başvuran total sayının içinde yüzde 20’lik bir yeri
var. Bu şu demek. Her birisi diğerlerinin iki katı kadar başvuruyor polikliniklere. Çünkü
derdini çözemiyor hastalar. Bu bir şekilde bu hastaların bir sürü para harcıyoruz
SGK'da onlar gelip gidiyorlar. Tanı koyamıyoruz, tanı koyamadığımız için onları mutlu
edemiyoruz, boşa para harcıyoruz. Hem hasta memnuniyeti sağlayamıyoruz, hem de
onları doğru tedaviye yönlendiremiyoruz. Bu ayağının da çok önemli olduğunu
düşünüyorum.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Bilgilendirdiğiniz için
teşekkür ederiz.
Başka katkı? Sevgi Hanım buyurun.
SEVGİ ÖKSÜZ : Benim söylemek istediğim üç konu var. Soru olarak da
algılanıp, cevap verilebilirse çok sevinirim.
Birincisi; Ben bir de şöyle bakmamızı öneriyorum, bu yetim nadir hastalıklar
konusuna. Öncellikle maliyeti azaltmak, maliyeti azaltmadan önce hastalık
insidansını azaltmak. Dolayısıyla, sonuç olarak prevelansı azaltmak için, ülkemiz için
söylüyorum. Birtakım koruyucu tedbirler almaya öncellik vermek lazım. Yani bunu bir
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önümüze koymamız lazım bana göre, ondan sonra diğer konuları tartışmamız lazım.
Bu nedir? Biliyoruz ki nadir hastalıklar ülkemizde çok görülüyor, niye çok görülüyor?
Çünkü aile içi evlilikle fazla.
Bu konuda bir program başlatılması da bence o kalkınma planlarında veya
bununla ilgili çalışmalarda ön plana alınması bir konu ve bu hak sağlığı koruma
görevi olan Sağlık Bakanlığının da bir görevi.
İkinci konu veri olayı, veri paylaşımı olayı. Ne çalışma yaparsak yapalım, hangi
tedbiri almak üzere çalışırsak çalışalım, önümüzde rakamlar lazım. Ne oluyor,
durumumuz nedir, bunun sonuçları ne olabilir? Bunu rakamlarla ortaya koymamız
lazım. Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye'de istatistiksel veri kaynakları çok sınırlı. Ama
artık bazı veri kaynaklarımız var. Birkaç yıldır SGK'da çok fazla veri var. Ne kadar
alınabiliyor, toparlanabiliyor bilemiyorum. Ama, Sağlık Bakanlığında var. Değişik
birimlerde, değişik şekillerde veriler elde ediliyor.
Türk Eczacılar Birliği eğer nadir ilaç veya yurtdışında Eczacılar Birliğinin
getirdiği ilaçlar bazında konuşuyorsak öyle. Ancak hastalıklar ne durumdadır
Türkiye'de. İşte bunların maliyetleri nelerdir, kaç tane hasta vardır, yetim ilaçlardan
bahsediyorsak. Ne kadar hasta vardır, ne kadar ilaç geliyordur, vesaire gibi
çalışmalarla ilgili verilerin en azından mevcut verilerin bu konuda araştırma yapmak
isteyenler veya durumu değerlendirmek isteyenlere sağlanması lazım.
Bu konuda ben kendi adıma çok ciddi, yani inanamadım, kimse özel bilgi
istemiyor hastalarla ilgili özel bilgi. İnanamayacağım şekilde bariyerlerle karşılaştık.
Başkalarının da karşılaştığını duyuyorum. En basit sayısal rakamlar konusunda. Bu
konuya dikkat çekmek istiyorum ve eğer yarınki çalıştaydan önce mümkünse, çünkü
bazı şeyleri de belirleyecek bu kılavuz yönetmelik nasıl konacaksa yetim ilaçlarla
ilgili? Birtakım şeyleri değerlendirebilmek için biraz rakamlar hakkında da fikir
edinmekte ya da onu ön plana çıkarmakta yarar var.
Eğer mümkün olursa, yarın ne tür veriler mevcut ülkemizde, Sağlık Bakanlığı
ve diğer kurumlar nezdinde? Eğer bilebilirsek, ben çok yararlı olacağını
düşünüyorum.
Üçüncü konu. Farmakovijilans çalışmalarıyla ilgili bu ürünlerin. Şimdi, bizim
Bakanlığımız ve İlaç Kurumu bu tür ruhsatlı olmayan, ruhsatlı değilse özellikle,
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ruhsatlı olmayan ürünlerin firmalarıyla, doktorların ve hastaların doğrudan ilişkisine
çok sıcak bakmıyor. Tabii ki haklı gerekçeleri var. Birtakım tanıtım faaliyeti olarak
değerlendirmesini istemiyor. Ancak farmakovijilans açısından bir sorun var.
Yönetmeliğimiz, Farmakovijilans Yönetmeliğimiz yeni diyor ki, işte tanımlıyor
sorumlulukları, ruhsat sahibi için, doktorla sağlık personeli için ve kurum için ve bu tür
ilaçlara, yani yurtdışından şahsi tedavi için geliyor sonuçta bu ilaçlar. “Bu yönetmelik
hükümlerine göre yürütülür” diyor.
Burada çok ciddi bir benim kafamda sorun var. Kim bildirecek bunu? Firma
bununla ilgili nasıl bir sistem kuracak. Çünkü, biliyoruz ki Türk Eczacılar Birliğinin
getirdiği ürünlerde her zaman doğrudan firmadan, kendi firmasından gelmiyor. Gelse
nasıl bir ilişki olacak, o bilgiler firmalar nasıl… Yani bu konuda bir boşluk var. Bu
konu mutlaka otoritenin netleştirmesi lazım durumu diye düşünüyorum.
Teşekkürler.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Evet, şu andaki takip
sistemimizde sonra sizinle paylaşayım. Böyle TEB kanalıyla getirenlerde nasıl bir risk
yönetimi yapıyoruz, onu paylaşacağım sizinle.
Buyurun efendim.
DENİZ ATAKAY- Merhabalar, adım Deniz Atakay. Aile Derneği Başkanıyım.
Akılcı İlaç Derneğinin düzenlediği bu toplantı için çok teşekkür ediyoruz.
Burada tabii ki bütün konuşmacılar, bütün yetkililer ve bütün burada fikir bildiren tüm
değerli kişiler benim için tabii ki çözüm aşamasında yetkili olan kişiler olarak
algılıyorum.
İki önemli sorum var benim. IFD 2009 yetim ilaç kongresini yaptıktan sonra,
düzenlenen çalıştay sonrasında 2009’dan, 2014’e kadarki olan periyotta acaba ne
ilerledi ya da bir şey ilerlemediyse, bir yol alınamadıysa, neden alınamadı? Bunu çok
güzel kendimizi aynaya çevirip, bakıp yargılamamız gerekir ki, yarından itibaren
çıkacak olan bu çalıştay gerçekten hızlı bir şekilde yol alsın. Çünkü yetim ilaçlar eğer
prosedürler veyahut da bazı mevzuatlara takılı kalıyorsa, kıymetli doktorlarımızın
koyduğu erken tanının çocuklar için, insanlar için hiçbir değeri kalmıyor.
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Bu yüzden de deminki Hanımefendiye ve Gönül Hanıma aile tarafından bir
pencereyle baktığı için çok teşekkür ederim.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Biz teşekkür ederiz.
Buyurun efendim.
SORU- Tekrar merhaba.
Benim Harun Beye bir sorum olacak. Bizim hastalık grubuna ait ilaçlar TEB
aracılığıyla geliyor birçoğu. Fakat bu ilaçlara ulaşmada bir sıkıntı yaşanmıyor. Evet,
biraz önce de söylemiştim, geri ödemelerde bir sıkıntı yaşamıyoruz, bu da çok mutlu
ediyor. Bazı prosedürlerde çok küçük hatalardan dolayı reçete ve raporlarda geri
dönüşler çok sık rastlanıyor. Biz hastalardan ben de bir hastanesi olarak zaten bunu
birebir kendim de yaşadığım için çok açıklıkla söyleyebilirim. Bu hatalar, çok küçük
hatalar, ama bunun kargoyla aileye gönderilmesi, daha sonra ilgili doktora
düzeltilmesi ki, bunlarda bir süreç kayboluyor. Her zaman doktor yerinde
bulunamayabiliyor, farklı sebeplerden dolayı imzaları atması gereken doktorlara
ulaşımda kongrede olabiliyorlar, başka sebeplerle yerinde olamayabiliyorlar,
ulaşamıyorsunuz. Bu bir süreç kaybı. Tekrar aynı raporu düzenleyip, tekrar
göndermek ve burada tedavinizde aksamalar yaşanıyor. Yani özellikle aileler için,
tabii bizim hastalık grubunu büyük bir çoğunluğunu çocuklar oluşturduğu için, aileler
için bu çocuğumuzun tedaviye ulaşamaması ya da ulaşmada yaşanan sıkıntılar. O
çocuğunuzu tabii ki tıbbi olarak etkiliyor, ama psikolojik olarak bütün aileyi etkiliyor.
Bu konuda bir çalışmanız var mı? Yani bu çok küçük detaylar yüzünden, çok
küçük sıkıntılar yüzünden nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorsunuz? Hatsalların
hayatlarını kolaylaştırmak adına.
Teşekkür ediyorum.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Ben çok teşekkür ediyorum.
Aslında sorunun muhatabı ben değilim. Öbür masada iki tane çok yetkili
beyefendi var. Ama ben sizi Ankara'ya bekliyorum, sizi SGK Başkanıyla
görüştüreceğim. Çünkü, Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödemeyle ilgili kriterlerinde
çok ciddi anlamda sorunlar yaşıyoruz. Bazen öyle sorunlar yaşıyoruz ki, İlaç Tıbbi
Cihaz Kurumunun belirlemiş olduğu kuralın ifadesinin virgülü değiştirilmeden, mutlak
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surette ilgili hastanın raporuna yazılmasına ilişkin böyle çok değişik geri dönüşler
alıyoruz.
O yüzden, söylediklerinizin tamamına katılıyorum ve sesinizi daha da fazla
yükseltmenizi istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Buyurun Hocam siz.
Dr. AKİF AKBULAT (OTURUM BAŞKANI)- Ben küçük bir örnek vermek
istiyorum. İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunda çalışan bir daire başkanı olarak benim de
başıma geldi. Geçen hafta içerisinde bir yakınım hafta sonu aradı. Düzenli olarak üç
ayda bir almış olduğu ilacı bu sefer Türk Eczacıları Birliğine gittiğinde, alamadığını,
kural değişikliği olup olmadığını sordu. Ben de o daireye daha önce daire başkanı
olarak bakan birisi olarak tüm kriterlere baktım, hiçbir kriter değişikliği yoktu. Ama ona
rağmen, Türk Eczacıları Birliğinden, Sosyal Güvenlik Kurumundan geri döner
endişesiyle, endikasyon dışı form, literatür bof gibi birçok belge istenilmişti. Sadece
reçete ve raporla verilmesi gereken bir ilaçtı.
Arkadaşlarımızı aradık, hemen çözdüler. Sağ olsunlar, ama bu telefonu ne
bana, ne de benim TEB’e bu telefonu açmamam gerekiyordu.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Buyurun.
SORU- Teşekkürler.
Benim iki sorum olacak. Aslında biraz komik düşünebilirsiniz, bazen yanlış
anlamış da olabilirim tabii ki Türkiye'deki ortamı ve bağlamı. Öncelikle Sanayi
Bakanlığından gelen konuşmacıya bir soru sormak istiyorum. Şu anda başlatmış
oludunuz planlar, yani nadir hastalıklar ve yetim ilaçlarla ilgili konunun kalkınma
planına alınacağını söylemiştiniz. Bu acaba büyük bir planın bir parçası mı, yoksa
farklı bir plan mı? Hayır bu farklı bir plan. Bizim kararnamemiz teşviklerle ilgili, yatırım
teşvikleriyle ilgili, yani tesislere yapılacak olan ilaç üretim tesislerine yapılacak olan
yatırımlarla ilgili. Yani yarın konuşulacak kılavuzun dışında diyorsunuz.
İkinci sorum ise, genellikle farklı konuşmacılar şu şekilde bir seçenekten
bahsetti, ya ilaçlar ithal ediliyor ya da Türkiye'de yatırım yapılacak şeklinde ya da
yapılıyor şeklinde ifade edildi. Bu biraz bana tuhaf geldi. Çünkü, kendinizi herhangi
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Almanya’nın ya da Birleşik Krallık’ın bütün ilaçları üretmesini, yaratmasını
bekleyemezsiniz. Bütün hastalar için bu ilaçların hepsini üretmesini bekleyemezsiniz.
Dolayısıyla, endüstrinin yatırımlarını teşvik etmeyi düşünüyorsanız, bu başka bir
strateji tabii ki. Bazı ilaçlar tabii ki nadir hastalıklar için kullanılacaktır. Ancak doğru
düzeyde kendinizi uluslararası konumlandırmanız gerekiyor ve Türkiye'de gerçek bir
pazar oluşturmanız gerekiyor. Türkiye'de gerçek bir pazar oluşturabilmeniz için de,
sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi, Türk Eczacıları Birliğinin de bahsetmiş olduğu
gibi, kanıtlar oluşturmalı ve Türkiye'ye de diğer ülkeler erişebilmeli ve Türkiye'deki
nadir ilaçları ve yetim ilaçları alabilmeli. Türkiye da başka ülkelerden başka
ülkelerden o yetim ilaçları alabilmeli.
Aslına bakarsanız, halk sağlığı mantığıyla, endüstriyel yatımlar arasında bir
seçim yapmamız gerektiği mantığını anlayamadım. Her ikisine de ihtiyacımız var.
Türkiye'deki yatırımlara tabii ki ihtiyacımız var. Ancak, yeteri kadar hasta yok, yetim
ilaçları kullanacak hasta sayısı yeterli değil ve bu sebepten dolayı da yatırım
yapılamıyor. Ayrıca, eğer şirket Türkiye'de bir firma kurmak isterse, yatırım teşviki de
veriyoruz memnuniyetle, ama istemezse kendisine kalmış bir karar.
Biz vergi indirimleri uyguluyoruz ya da sosyal güvenlik sigortası primleriyle ilgili
teşvikler sağlıyoruz, indirimler sağlıyoruz, bazı yatırım teşvikleri sağlıyoruz. Ama
yatırım yapmak isterlerse, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Daha sonra
bu konuyu tartışıyor olacağız bir sonraki panelde sanırım.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Buyurun.
AHMET OĞUZ SARICA- Kalkınma Bakanlığı olarak şöyle bir açıklama
yapayım: Onuncu Plandaki dönüşüm programıyla ilgili. Öncelikle bu öncellik
dönüşüm programında yer alan eylemlerden birisi bu mevzuat altyapısının
oluşturulması. Orada mevzuatla ilgili zaten genel bir çerçeve çiziliyor. O mevzuat
bugünkü çalıştayda olduğu gibi, sivil toplum örgütleri, kamu hep beraber
oluşturulacak bir şey. Bunu zaten hem Sağlık Bakanlığı, hem Kalkınma Bakanlığı
olarak destekliyoruz.
Diğer husus da, dönüşüm programında yerli üretim kapasitesinin artırılması
temel hedef. Onun için hem Ar-Ge, girişim, diğer teşviklerin sağlanması düşünülüyor,
266

ancak beyefendinin söylediği yetim ilaç konusu biraz hassas bir konu. Yetim ilaçta
her ilaç için yerli üretim kapasitesi oluşturulamayabilir; yani illa her ilacı burada
üreteceğiz demek gerçekçi bir şey de olmayabilir. Buradaki tedbirlerden birisi zaten
yetim ürünlerin fiyatlandırılması ve ıskonto oranlarında esneklik sağlanarak, geri
ödeme sistemine dahil edilmesi. Yani biz ülke olarak yetim ilaçların da Türkiye'de
ruhsatlanıp, ödeme listesi üzerinden alınmasını istiyoruz. Yoksa birinci önceliğimiz
Türkiye'de üretilmesi, ama üretilmiyorsa da ithal edilecek. Ama ruhsatlı bir şekilde
ödeme listesi üzerinden gitmesini istiyoruz.
Onun için birtakım esneklikler sağlanması düşünülüyor, şu anki eylem
planında. Yoksa, bütün yetim ilaçların Türkiye'de üretilmesi gibi bir politika çok makul
olmayabilir yani.
Teşekkür ediyorum.
BURCUM UZUNOĞLU- Benim gündeme getirmek istediğim bir soru daha var.
Özellikle kanser ilacı gibi, özellikle dikkat edilmesi gereken ilaç gruplarında bazen
üretici firmadan değil, değişik kaynaklardan temin edilebiliyor ilaçlar. Bu süreçlerde
eğer üretici firmadan değil, başka ecza depoları aracılığıyla yurtdışından alınıyor ise
ve istenmeyen birtakım riskli durumlar doğduğunda, hasta kiminle muhatap olacak?
Onaylayan Sağlık Bakanlığıyla mı, Türk Eczacılar Birliğiyle mi, daha ucuz, daha
maliyeti uygun olan ilacı temin etmesi talep edilen SGK'yla mı, yoksa ürünün
dünyadaki ruhsat sahibi olan ilaç firmasıyla mı?
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Evet, haklısınız, bu da
ayrı bir soru.
Efendim son olarak sayın katılımcımız deminden beri söz almak istedi, yoksa
bitirelim dedik. Ama buyurun, çok çabuk alalım.
BÜLENT BECAN- Adım Bülent Becan. Beni çeşitli şapkalarla görüyorsunuz.
Burada yetim ilaçlar, Hasta Dernekleri Platformu için konuşmak istiyorum.
Söyleyeceğim iki şey var.
Birincisi; Eczacılar Birliğinin yer alması isteniliyor komisyonda. Herhalde ilk yer
alması gereken bütün bunların hepsinin yapıldığı hasta dernekleri olmalı. Yani hasta
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derneklerinin yer almadığı bir komisyonun niçin var olduğundan emin değilim. Onu
söylemek istiyorum.
Teşekkür ederim.
OTURUM BAŞKANI- Efendim çok teşekkür ediyoruz, bütün katılımcılara.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Hocam küçük bir cümle söyleyebilir miyim?
Şimdi, Burcum Hanımın söylediği bazı kanser ilaçlarının teminiyle ilgili
sorundan bahsetti. Türk Eczacıları Birliğinde ilaç temininde çok sıkı tedbirler alınıyor.
Önce üreticisinden mutlak surette ilişki içerisine giriliyor. Eğer öyle bir tedarik
mümkün görülmüyorsa, yetkili tedarikçiler, yani İngiltere’de, Almanya'da, nerede
yetkiliyse, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş ve bunların taşımayla ilgili bütün
işlemleri bizim kayıtlarımızda bulunuyor. Zaman zaman bakanlığa ulaşan herhangi
bir şeyde de kayıtlar açılıyor.
Burada şöyle bir durum söz konusu. Sosyal Güvenlik Kurumumuz zaman
zaman periyodik olarak fiyat kontrolü yapmamızı istiyor ve biz her üç ayda bir
ilaçların hepsini istisnasız bütün tedarikçilerden fiyat teklifi alarak yenilemeye
çalışıyoruz. Eğer daha uygun miktarda, ama bu kontrollü bir şekilde temin
edebileceğimiz bir kaynaksa, fiyatları revize edip, daha sonra da Sosyal Güvenlik
Kuruluna bildirerek düşünüyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı veya soru işareti
yok.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Son söz.
Uzm. Ecz. S. TOLGA DOĞRU (OTURUM BAŞKANI)- Müsaadenizle, bu defa
son sözü biz söyleyelim dedik. Hep en başlarda çıkardım genellikle kurum olarak,
sonradan bir sürü laf gelirdi. Şimdi bu defa en son ben konuşayım dedim.
Öncelikle Sayın İsmail Hocama ben teşekkür ediyorum. Ne kadar önem
verdiğimiz, iki kurum açısından da aslında SGK' ve Sağlık Bakanlığı açısından
katılımlarımız da zaten gayet net göründüğünü düşünüyorum. Yetim ilaçlar,
gerçekten bir şekilde kutu bazında çok kolay ulaşılamayan, ama maliyet anlamında
çok yüksek rakamlara çıktığı ve çıkması da muhtemel ilaçlar. Gelecek olan yeni
moleküllerden de ve devamlı sunulardan da anladığımız üzere, devamlı yeni tanıların
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karışlaşacağımızı gösteriyor.
Bunun için haliyle önceden önlem almak adına birtakım mevzuat çalışmalarını,
hani günü geldiğinde değil, önceden tedbir almak adına bu tarz çalışmaları
düzenlediğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum, siz ve derneğiniz üyelerine.
Kurumumuz açısından bakıldığında, açıkçası biz, Genel Müdürümüz de zaten
bahsetti. Türk Eczacıları Birliği üzerinden gelen çoğu ilacın yaklaşık neredeyse yüzde
50’si ama adede baktığınızda neredeyse yüzde 10’una yakını 650 kalemlik bir ilaç
listesinde. Rakamsal olarak baktığınızda, hem de kutu bazında da çok az sayıda
geliyor.
Haliyle, Burcum Hanım biraz önce önemli noktaya değindi. Tabii, Türk
Eczacıları Birliği gerçekten tedarik aşamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu bugüne
kadar gerçekten vatandaş karşısında hiçbir sıkıntı yaşamadı. Gerçekten fiyat
anlamında her türlü şeyi, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna getirildi.
Ayrıca hastalara ulaşımda bir sıkıntı yaşamadık. Kaldı ki, hastaların tedarik zincirinde
muhatap bulamamalarıyla ilgili de bir sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum.
Eğer biz ki, kurumumuz olarak biliyorsunuz, onu da bilmiyorum haberiniz var
mı, yasamız geçti ve yasada sonunda amacımıza ulaştık ve alternatif ödeme
politikaları sonunda bir şekilde hayata geçecek inşallah. Onun da mevzuat
çalışmalarını yapıyoruz. Haliyle mevzuat çalışmalarında çalışan arkadaşlarımızı da
buraya

getirdik.

Dinliyorlar,

çünkü

esas

mevzuat

aslında

risk

paylaşım

anlaşmalarında daha çoğunlukla yetim ilaç grubuna gidecek gibi görünüyor. Çünkü
anında ulaşım için belli bir ödeme komisyonu sürecini beklememesi açısından,
hastalların çabuk ulaşımı açısından önemli bir konu ve haliyle risk paylaşım
anlaşmaları yeni farklı bir alan.
Maliyet tabii ki önemli, maliyet açısından firmalarla oturup, o mevzuat
çerçevesinde oturulup, anlaşıldığı zaman elbette ki maliyet de gündeme gelecek.
Diğer üye ülkeler de, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde çoğunlukla uygulanıyor, gerek se
Amerika'da. Bir şekilde maliyette anlaşma masasına yatırılıyor. Elbette maliyet de
konuşulacak.

O

hususlarda

anlaşma

sağlandığı

takdirde,

sonuç

olarak

vatandaşımıza en uygun şekilde erişimde de rahat bir şekilde ilacı ulaştıracağız
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inşallah ve yakın zamanda da politikalarımız bu alanda da ılımlıdır. İnşallah bütün
paydaşlarımızla beraber buna yön vermekte kurumsal olarak iyi bir projeksiyon
çizdiğimizi, iyi bir vizyona sahip olduğumuz söyleyebilirim.
Katılımlarınız için teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum.
Prof. Dr. SEMRA SARBAŞ (OTURUM BAŞKANI)- Biz teşekkür ediyoruz.
Prof. Dr. AHMET AKICI- Biz de bütün oturum başkanlarına teşekkür ederek,
bu paneli tamamlıyoruz.
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanları: Dr. HÜSEYİN YILMAZ (TİTCK Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dekanı)
Prof. Dr. İSMAİL BALIK (İBGAİD Başkanı)
----&----

Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Değerli katılımcılarımız; yazın
sonlarında, böyle güzel bir günde, dışarıda çok güzel güneşli bir hava, şahane bir
deniz olmasına rağmen, sabahtan beri salondaki doluluğun hiç azalmadan devam
etmesi gerçekten beni çok duygulandırdı.
Hepinize teşekkür ediyorum.
Şuana kadar tüm oturumları takip edenlerden edindiğim izlenim, bu toplantının
gerçekten

faydalı

olacağı

noktasında

herkesin

hemfikir

olduğu,

dolayısıyla

emeğimizin boşa gitmediğini görmek beni ayrıca mutlu etti. Günün en son panelinin
başlığı “Türkiye'ye Özgü Bir Yetim İlaç Yönetmeliği Nasıl Olmalıdır?” oturum
başkanlarını size tanıtmak istiyorum.
Dr. Hüseyin Yılmaz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcımız.
Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hocamız, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Dekanı. Ben uzatmadan sözü Bülent Hocama bırakıyorum.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Hakikaten çok güzel
bir toplantı oldu. Öncelikle, Başkanımız İsmail Balık olmak üzere, emeğe geçen
herkese şükranlarımı sunuyorum.
Esasında baktığınız zaman değerli meslektaşlarım. 2009 yılında çıkılan bir yol.
2009 yılından sonra da bu 2014’e geldiğimiz bir nokta. Bırakın Sağlık Bakanlığını,
bırakın SGK tarafını, bırakın diğer tarafları, beni en çok rahatsız eden şey bir
belirsizlik ortamının umarım bugünkü ve yarınki yapacağımız çalışmalarla ortadan
kalkması. Çünkü, bu belirsizlik ortamını kaldırabilirsek, yani ilaç sektörünün
Türkiye'deki yetim ilaçla ilgili durumunun arkasını doldurabilirsek, şu gördüğümüz 600
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milyon liralık tablonun belki de daha da aşağıya çekilmesi ve bunun işte biraz önce
konuşmacıların söylediği gibi Sağlık Bakanlığı üzerinden geçip, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından kontrol edilebilir bir sisteme çok daha net şekilde getirmemizi
sağlayacağımız düşünüyorum.
Bunu yapacak şey de esasında belli. Biraz sonra tartışmalarda da
konuşacağız. Sevgi Hanım biraz önce altını çok çok kalın çizgilerle çizdi. Veri denilen
bir şey var. İşte Amerika'nın kaç kere tuvalete gittiğini bildiğiniz rakamları, Türkiye'de
bu konularda artık net bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Kullanabilirsek, işte Sağlık
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumunun, Türk Eczacıları Birliğinin ve hastanelerdeki
verileri net bir şekilde kullanabilirsek, bugün esasında yarınki çalışmalarımıza da ışık
tutacak yetim ilaç kılavuzuyla ilgili o boşlukları çok rahatlıkla doldurabiliriz.
Panelimizde amacımız şu: Yarınki çalışmamıza daha az zaman ayırabilmek
için, Türkiye'deki yetim ilaç kılavuzunda sizce Türkiye'ye göre neler olması gerektiğini
tartışacağız. Tartışırken de önce panelistlerimize söz vereceğiz, ondan sonra salona
sözü döndüreceğiz. Amacımız, kısa bir süre içerisinde bol miktarda soru alıp, yarınki
çalışmamızı iyi bir, kısa bir halde tamamlayabilmek.
Ben katıldığınız için teşekkür ediyorum ve sözü Başkanıma bırakıyorum.
Buyurun Başkanım.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Ben de katılım sağlayan
herkese tekrar selamlıyorum.
Hakikaten, İsmail Hocamın da belirttiği gibi, bu saatte, toplantının bu son
saatlerinde bu kadar yoğun ve ilgili bir katılımın olması hem konunun ne kadar
hassas ve önemli olduğunu gösteriyor; hem de konuya katılımcıların ne kadar
içtenlikle katkı sağlama isteğinde olduğunu gösteriyor. Bu bizim açımızdan da
özellikle mevzuatı, regülasyonları düzenleme noktasında olan bir kurum olarak bizim
açımızdan da ve hakikaten mutluluk verici. Çünkü burada katılan herkesten
alacağımız feetback’lar bizim yapacağımız çalışmalarda, daha doğrusu birlikte
yapacağımız çalışmalarda, bunu tek başımıza bizim diye düşünmüyoruz biz. Hep
beraber birlikte yapacağımız çalışmalarda ciddi manada ışık tutacağını söylüyoruz.
Sabahki yaptığım konuşmada da söylediğim gibi, bizim ciddi manada verilere, Bülent Hocamın da güzel tespit ettiği gibi- ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Bu
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gerçeğimizi yadsımamamız lazım. Yine dediğim gibi, doğruları tam ortaya koymamız
lazım, verileri tam ortaya koymamız lazım ki, doğru sonuçlar çıkartabilelim. Bu ortaya
koyacağımız şeyler bizim için ters bile olsa, yanlış görüyor olsak bile, her yönüyle
ortaya konulabilmiş olması lazım. Bunda tüm kesimlerin, hem kamu kesimi olarak
bizlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Eczacıları Birliği olarak, sektör olarak,
akademisyen gruplar olarak herkesin içtenlikle, samimiyetle paylaşması gerektiğine
inanıyoruz.
Biz kurum olarak bunu bir gelenek haline de getirdik. Samimi olarak bütün
paydaşların paylaşması gerektiğini düşünüyoruz ve doğruların ancak böyle ortaya
çıkacağını düşünüyoruz. O yüzden de toplantılarımızda açık yüreklilikle biz
konuşuyoruz. Biraz önce de Sevgili Harun bana kızmışsa, lütfen kızmasın. Orada
belki şunu söyleyerek girmem gerekirdi. Hakikaten bizim, evet şu anda yetim ilaçlarla
ilgili kılavuz, yönetmelik anlamında yazılmış bir şeyimiz olmamakla beraber, bunların
ülkemizdeki uygulanan sistemlerle, hastaya tedarikinde hiç de başarısız olmadığımız
ortada bu da bugünkü konuşmalardan ortaya konulmuş durumda.
Hastaların ilaça ulaşımını, çok yoğun hem hasta, hem de hastalık ve ilaç
yüküne rağmen bu kadar az sorunla, sorunsuz demeyelim, sorunsuz değildir bunu da
görelim. Az sorunla halledebiliyorsak, bu da aslında iyi bir başarı ve bunda da TEB’in
çok büyük katkısının olduğunu biz biliyoruz. Buna inanıyoruz, bundan dolayı da
kendilerine teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim bir bakıma yükümüzü alıyorlar.
Benim orada söylemek istediğim şey şuydu: Daha az sorun yaşamak adına ve
yükleri, sorunları, sıkıntıları paylaşabilmek adına böyle bir açılım da sağlanabilirdi. Bu
da bana göre hâlâ daha geçerli ve doğru bir yaklaşımdır diye düşünüyorum.
Böylelikle hastalara ulaşımı çok daha iyi sağlarız diye düşünüyorum.
Ben daha fazla uzatmadan, panelistlerimize sözlerimizi verelim diyorum
Hocam.
Teşekkür ediyorum.
Prof.

Dr.

BÜLENT

GÜMÜŞEL

müsaadenizle Başkanım.
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(OTURUM

BAŞKANI)-

Sağ

olun,

İlk sözü Sosyal Güvenlik Kurumundan Dr. Halil Akça’ya vereceğim. Halil Akçe
bildiğiniz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu İzleme ve Sağlık Teknoloji Değerlendirme
Daire Başkanı. Sorumuz çok net, Türkiye'ye Özgü Bir Yetim İlaç Yönetmeliğinde
Sosyal Güvenlik Kurumunun bakış açısını özetlemesini kendisinden istirham
edeceğim.
Buyurun Sayın Başkanım.
Dr. HALİL AKÇE - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Sosyal Güvenlik Kurumu ve şahsım adına da hepinizi saygıyla selamlıyorum
ve “Türkiye'ye Özgü Yetim İlaç Yönetmeliği nasıl olmalı?” daki fikirlerimizi
belirtmeden, ana temanın nadir hastalıkların teması üzerine kurulması gerektiğini
düşünüyorum ve bu bir eksik ayağımız olduğunu düşünüyorum.
Tanımlarda AB’deki 5/10 000 mi olsun, evet bunlar ayrı. Ama bu ülkede ne
kadar tanı koyabiliyoruz; koyduğumuz tanıların ne kadarı gerçek tanılar? En büyük
sıkıntılarımız o. Biliyorsunuz, Tuncay Beyin sunumunda da vardı. Yüzde 80’i genetik
geçişli hastalıklar. Evet bir Genetik Tanı Merkezi Yönetmeliğimiz var. Ancak çok
efektif olarak genetik tanı merkezlerimiz yok. Tanılarda eksikliğimiz var, yoksa tanı
konulduktan sonra, bugünkü hem sabah, hem öğleden sonraki oturumlarda da
gördük. İlaca erişimde, tedaviye erişimde çok sıkıntılı bir alan gözükmüyor. Ama
bizim en büyük eksikliğimiz, tanı alanındaki eksiklerimiz kaldı ki ülkemizde akraba
evliliklerinin yoğun olduğu, yani oranların yüksek olduğu da düşünülürse, tanı
almayan hasta grubunun daha fazla olduğunu düşünüyoruz.
Peki, bunun için neler yapılmalı? Evet, verileri iyi toplamamız lazım, veri
kalitesinin iyi olması lazım. Burada şöyle bir sıkıntımız var. Ülkemize özgü maalesef
bir kişisel veri güvenliği kanunu yok. 2008’de bir intikal ettirilen, Meclise intikal ettirilen
bir kanun vardı. Ancak bir yıl boyunca işlem görmediği için kadük oldu. Bu ne tür bir
sıkıntı getiriyor bizlere? Evet, biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak tüm sağlık
verilerine haiziz. Yani son kullanıcıya kadarki tüm şeyler elimizde kayıtlı var. Peki
bunların ne kadarını paylaşabilirsiniz? Anonim verinin tanımı nedir? Şimdi, bunlar
bizim için çok büyük bir handikap.
Eğer bu kanun yürürlüğe girmiş olsaydı, belki birçok şeyi de çözmüş olacaktık.
Evet verimiz var, bilgiye çevirmekte sıkıntılarımız var. Bu alanda dediğim gibi veriyi
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paylaşamıyoruz, en büyük sıkıntımız da bu. Anonim veriyi paylaşabiliyoruz, ama
onda da şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Genellikle bize gelen taleplerde, veri paylaşım
taleplerinde, onu da kısaca bahsedeyim isterseniz. Genel sağlık sigortanın verilerinin
paylaşımına ilişkin bir yönetmeliğimiz var ve buna ilişkin de bir usul esasımız var.
Veri talepleri kurulda görüşülüyor, kurul karar verdikten sonra, anonim veriler
şeklinde paylaşabiliyoruz bunları.
Ama bize gelen taleplerde genellikle ya doğrudan kişiyi ya da dolaylı yönden
kişiyi tanımlayacak veri talepleri var ki, sadece kişisel veri güvenliğinden sorumlu
değiliz; aynı zamanda ticari sır niteliğindeki verilerden de sorumluyuz. Örneğin, bir
ilaç firması, yani bir ilaçla diyelim, ATC5 bazında tek barkot var, tek bir firmaya ait ve
siz veri istediniz. O ilaçla ilgili Türkiye'deki hareketleri istediniz. Satış, kutu şeylerinin
hepsini istediniz. Ama firmanın onayı olmadan, bizim onu paylaşma şansımız yok. Bu
da çalışmalarda özellikle bazı sıkıntılara neden oluyor.
Şimdi, gelelim neden ülkemizde de bir yetim ilaç yönetmeliğine ihtiyacımız var
ya da yetim ilaç kılavuzuna ihtiyacımız var? Evet, AB mevzuatında da var. Bizim
açımızdan baktığımız zaman, çok da sıkıntılı dediğim gibi bir alan gözükmüyor. Biz
yurtiçinde ya da yurtdışından getirebiliyoruz. Değişik sektörün ya da Sağlık
Bakanlığının ve SGK'nın burada çekinceleri var. Ama en büyük şeylerden birisi
sanıyorum ödeme yöntemleriyle ve fiyatlandırmayla ilgili. Bunu kurum olarak belki
daha sonraki şeylerimizde bildirebiliriz.
Şimdi, yetim ilacın dünyadaki şeyinde bugün oranlar verilirken, ben de onlara
bir katkı olsun diye söylüyorum. 2011’de 50 milyar dolardan bahsederken, 2012’de
83 milyar dolar, bir öngörüye göre de 2018’de de 127 milyar dolarlık bir rakamlara
ulaşacak. Yine yapılan bir çalışmada, 2020 projeksiyonunda her yıl 5 yeni nadir
hastalığın ekleneceği öngörülüyor ve bu öngörüye göre de 2020 yılında yetim ilaç
harcamalarının toplam ilaç harcamalarının ilaç harcamaları içindeki oranlarının 4,5-5
düzeylerinde seyredeceği, bunu da rölatif olarak diğer ilaç harcamalarında artışa
bağlanıyor.
Peki, bizdeki veriler nasıldır diye bir baktık. 2007 yılında yurtiçi ve yurtdışından
getirdiğimiz ilaçlar için ödediğimiz rakamın toplam ilaç harcamaları içindeki oranımız
yüzde 1,24’ken, 2013’te bu oran yüzde 4,89’a, 2014 ilk altı aylık verisinde de yüzde
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5,38’e ulaştı. Burada tabii yurtdışından getirilen ilaçların fiyatlandırmasının farklı veya
ödemsinin farklı olmasında en büyük pay. Yine nadir hastalıklarda ortalama
maliyetlere baktığımızda, 1250 Euro ile 406 bin Euro arasında gibi. Medyan değerinin
de 32 bin veriyor yayınlar. Ama bizim ülkemizde bununla ilgili net çalışmalarımız yok.
Yani bizim ülkemizdeki durum nedir, ortalama maliyetlerimiz nedir diye.
Bizim, sosyal güvenlik olarak şöyle bir endişemiz yok. Evet biz hastalarımızın
ihtiyacı olan ilaçları ya da diğer tedavi yöntemlerini sağlamakla yükümlü bir kurumuz
ve burada her ne kadar benim başkanlığımın ismi İzleme ve Sağlık Teknoloji olmakla
beraber, ülkemizde henüz belirlenmiş bir eşik değerlerimiz yok; yani bir kararı
verebilmek için neye göre maliyet etkindir, değildir diyeceksiniz, çünkü bir eşik
değerimiz yok.
Yine Türkiye'de kale ağırlıklandırmamız yok. Bunlarla ilgili çalışmaları
yapıyoruz. Belki daha sonraki aşamalarda teknolojik değerlendirmeleri yapabiliriz.
Peki, yetim ilaçlarla ilgili, HTA konvansiyonel yöntemlerle yapılabilir mi? Dünyada da
bu uygulanmıyor. Yani çoklu değerlendirme kriterlerini belki baz alabilir. Ama mevcut
şeyde, Tuncay Beyin yine de sunumunda vardı. Zaten kılavuza göre de biz yetim ilaç
statüsündekileri farmako ekonomik değerlendirmeye almıyoruz.
Burada en belirgin olarak üstünde durmak istediğim nokta şu: Sağlık Bakanlığı
ve SGK' belki bunda ortak bir şeye gidebilir. Tanı merkezlerinin güçlendirilmesi. Bizim
en büyük eksikliğimiz bu. Çok basit bir örnek vereyim. Öğleden sonraki oturumda
olmuştu, evet diyabet diye taranıyor, belki altında başka bir şey çıkıyor. Bunlardan
birisi de benim. Dört yıllık diyabet tanısı alıp, iki yıl sonrasında da çölyat tanısını
alacak kadar, farklı bir tanılarla giden kişiyiz. Evet bizim tanıda sıkıntımız var. Ama
bunları yapacağımız konusunda, nasıl geliştireceğimiz konusunda asıl yetim ilaç
kılavuzundan ya da yönetmeliğinden ziyade, buna yönelik bir mevzuata, uygulamaya
ihtiyacımız var.
Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Çok teşekkür ediyorum
Sayın Başkanım.
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Hakikaten tamamıyla tanı merkezleriyle ilgili eksikliklerimizden girerek, bu
konudan kılavuza doğru bir atıfın mutlaka olması gerektiğinin de çok altını çizerek
söylediniz. Sağ olunuz, var olun.
İkinci konuşmacımız, esasında biraz önce de konuşmasını yaptı. Dr. Tuncay
Alkan’a sözü vermek istiyorum. Bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bir katkısı
olur mu.
Sayın Başkanım söz sizde.
Dr. TUNCAY ALKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Ben Halil Başkanın söylediklerine ekstra bir katkıda bulunmayacağım,
teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ederim.
Soru aldıkça, yetim ilacın başkanı olarak da Tuncay Bey bu sorularımıza yanıt
verecektir.
Üçüncü panelistimiz biraz önce gene konuşması vardı. Özellikle, İsmail
Hocam bir kez daha bu panelde de olmasını istedi. Ecz. Pelin Aydın arkadaşımız. Bu
kılavuzun yazılması sırasında Sağlık Bakanlığında çok etkin olarak görev yaptı
komisyonla birlikte. Ben müsaadenizle sözü Pelin Hanıma bir kez daha bırakmak
istiyorum.
Buyurun Pelin Hanım.
PELİN AYDIN- Teşekkür ederim.
Kurum olarak mevzuat üzerinde uzun bir süredir çalışıyoruz; ama sabah
Hüseyin Beyin de belirttiği gibi hızlı bir şekilde ilerlemek, belki ileride tekrardan
dönüşümü zor olacak ya da düzeltmesi zor olacak hatalara neden olacağı için, çok
hızlı ilerlemektense, adımlarımızı doğru atmakta yarar var.
Konuşmacılarımızın da değindiği gibi, bu kılavuz gerçekten önemli, çıkması
önemli. Ama bununla beraber, Halil Beyin de değindiği gibi, bir nadir hastalık
tanımının yapılması, bunların prevelansının, insidansının belirlenmesi. Hastalarımızın
belirlenmesi, bunların sayılarının belirlenmesi. Tanı ve tedavi merkezlerinin
kurulması. Uzmanların farkındalığının artırılması. Sadece teşhisleri yapacak
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doktorlardan bahsetmiyorum, bu tanı ve tedavi merkezlerinde çalışacak bütün sağlık
görevlileri ve laboratuar teknikerlerine kadar eğitimli insanların sağlanması da çok
önemli ve kılavuzla beraber paralel gitmesi gereken çalışmalar arasında yer
almaktadır.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Çok çok teşekkür
ediyorum.
Ben bundan sonraki sözü Prof. Dr. Uğur Özbek’e bırakacağım. Biraz önce
konuşmamda da söyledim. 2009 yılındaki Hıfzıssıhha’daki toplantımızda Uğur
Hocanın Orphanet üyeliği konusunda bizi hakikaten çok heyecanlandırmıştı. Acaba
beş yıl içerisinde orphanet üzerinden ne veri birikti ve bu Türkiye'yi ne kadar
yansıtıyor? Özellikle bu bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir
kılavuz yazılacaksa, bu veriler özellikle bizlere ışık tutacağını düşünüyorum.
Sözü Uğur Hocaya bırakırken, sorum çok net. Bu kılavuzlar, bizim
kılavuzlarımızda Orphanetin ne tarzda bir görüşleri olacak?
Buyurun Uğur Hocam.
Prof. Dr. UĞUR ÖZBEK- Teşekkür ederim.
Aslında müsaade ederseniz, kısa bir hatırlatma babında sunum olacaktı.
Aslımda sadece orphanet değil, ben bir taraftan araştırmacı, genetikçi olarak da yine
kılavuzda bu konuların da yer alması konusunda önerilerim vardı. Ama biraz önce
Pelin Hanımın da söylediği gibi, işin yetim ilaç kısmı bir ayağı, asıl ayağı da nadir
hastalıklar ve nadir hastalıklar için ulusal sağlık planının, kanunun oluşturulması
gerekli ki, o zaman farklı hastalıklar için referans merkezleri olsun ve hem uzmanlar,
hem doğru tanılar, hem tedaviler ve takipler burada doğru şekilde sürdürülebilsin.
Dolayısıyla, bu planda da bu on temel kapsam aslında hem bilginin üretilmesi,
özelliklerin tanınması, uzmanların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi. Taramaların
yapılması, tedavi olanaklarına erişimin artırılması bilinirliğinin sağlanması ve
araştırmaların geliştirilmesi başlıklarında kanunda maddelerin yer alması lazım ki,
somut olarak bunun nasıl yapılacağı ve bütçelendirilerek, kimin nasıl davranacağının
tarif edilmesi gerekiyor. Çünkü, bugün burada bir arada olmamız çok önemli
gerçekten.
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İsmail Beyi gerçekten tekrar tebrik ediyorum. Çünkü, kendi işimize geri
döndüğümüzde, tekrar normal nadir hastalık dışı diğer işlerimizle de ilgilenmeye
başlayacağız ve bu koordinasyonu yapacak bir üstyapının sürekli çalışıyor olması
gerekli. Sonuçta kanılar için de sadece Türkiye içinde değil, dünya ile de işbirliği
yapmamız gerekiyor ve bunu da dağınık yaptığımız zaman sorun oluyor. Ama bunu
Sağlık Bakanlığı üzerinden yapalım desek, onlar da buna hazır olmadığı için, bu
sefer orada da işin aksamasına, zaman almasına neden oluyor.
Neticede bir eş koordinasyon gerekiyor. Çünkü işte dünya beklemiyor. 6 yıl
sonra 200 hastalığa ulaşılması isteniliyor ve sürekli de yeni hastalıklar ortaya çıkıyor.
Bu 2009’da buradaydık. 2009’daki sempozyumda bunları söylemiştik. Bakanlık
biriminin oluşturulması, ulusal kurulun oluşturulması ve bilginin üretilmesi, üretilmiş
olanın da yaygınlaştırılmasının sağlanmasını istemiştik. O dönemde sonra orphanet
olarak biz kendi İstanbul Üniversitesi kapsamında Türkiye'deki verilerin orphanet
veritabanına doğru şekilde aktarılmasını ve bize gelen bilgilerin verifiye edilerek, o
tarafa sisteme eklenmesini sağladık. Ancak bunun için gerçekten hem bilgilerin
toplanması, hem de güncellenmesi için bir ekibe ihtiyaç var ve akademik olarak bizim
yapılanmamızda da bu sağlanmış değil. Yani biz bir nadir hastalıklar veri toplama
merkezi değiliz.
Avrupa şu şekilde yapıyor. Kendi Avrupa Komisyonu kapsamında informatıon
saintes denilen iki ya da üç kişiyi ülke nüfusuna göre destekliyor ve bu kapsamda da
bu kişiler bu işleri sürdürüyorlar. Bizim Avrupa Birliği üyesi olmadığı için herhangi bir
desteğimiz yok. Bunları kendi akademik merakımızla, öğrencilerle ya da araştırma
görevlileriyle de kısmen sürdürebiliyoruz.
Dolayısıyla, bizdeki veriler de tam ve tüm Türkiye'yi kapsayan şekilde olmadı.
Şu anda zaten verileri biz toplamıyoruz. Araştırmacılar on-line olarak ortak sistemden
giriş yapıyorlar. Aslında bizim dışımızdaki tüm ülkelerde Türkçe ya da o ülkenin
dilindeki şekilde toplanıyor bu bilgiler. Bunun çözümünün de aslında ben yine bu
bakanlıkta kurulacak birim altında yapılabileceğini düşünüyorum.
Sonuçta sağlık otoritesiyle birlikte yapılır, biz akademik destek veririz. Şu anda
yine bu bilgiyi sizinle paylaşabilirim. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünde de 800’e
yakın hastalık için isimler belirlendi ve orphanet’te de karşılıklı bir anlaşma yapılacak,
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Sağlık Bakanlığı ile orphanet arasında. Bu hastalıkların Türkçeleri bizler tarafından
verifiye edilip, Türkçe sitede yer alacak. Belli bir aşamasına kadar. Daha sonraki o
detaylı kısımları da İngilizce olarak devam edecek. Böylece Türk hastaları, hekimleri
ve paydaşları için de bilgi kaynağı oluşmuş olacak. Bakanlıkta bunun da sahibi ve
yürütücüsü olacak.
Bir bilgi daha var. Özellikle SGK' için. Biliyorsunuz, ICT olarak devam eden
hasta kalsifikasyonunda nadir hastalıkların da yer alması çalışmaları var. Bu yeni
çıkacak olan ICD 11’de nadir orphanet’teki kodlar nadir hastalık karşılığı olarak
kullanılacak ve o zaman bütün hastalar ve tedaviler çok daha iyi takip edilebilir.
Sanıyorum, bir iki yıl içinde bu da yürürlüğe girecek.
Teşekkürler.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Uğur Hocama verdiği değerli
bilgiler için teşekkür ediyoruz.
Burada belki Hocama küçük bir katkı olur. Bir sorum olacak Hocam
müsaadelerinizle. Birincisi; malumunuz Sağlık Bakanlığında da çok ciddi bir değişiklik
oldu, yapısal değişiklik. Artık Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz maalesef yok.
Onun yerine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ikame ediyor bu görevi. Bir de halk
sağlığı kurumumuz var. Size göre, soru buna odaklandığı için bu şeyi belirtmek
zorunda kaldım. Affınıza sığınarak, size göre bunun önderliğini diyelim veyahut da
üst kurulun oluşturma görevini hangi kurumumuz daha iyi yürütebilir veyahut da sizin
bu konudaki görüşleriniz nelerdir?
Prof. Dr. UĞUR ÖZBEK- Şu anda bu bahsettiğim çalışmayı sürdüren Tedavi
Sağlık Hizmetleri Kurumu Genel Müdürlüğü. Ama bu gerçekten halk sağlığı sorunu.
Ama neticede bunu Sağlık Bakanlığının yapması lazım bence.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ediyoruz Hocam
katkılarınızdan dolayı.
Şimdi sözü AIFD Araştırmacı İlaç Firmaları Derneğinden Yetim İlaç Çalışma
Grubu adına Süleyman Beye vermek istiyoruz.
Süleyman Bey buyurun.
SÜLEYMAN KENTLİ- Çok teşekkür ediyorum.
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Sayın Oturum Başkanları, değerli katılımcılar; bu oturum için biçilmiş, şu an
rolümle alakalı slaytlar hazırlamıştım. Sağ olsun, İsmail Hocam müsamaha
gösterdiler. Bunları kullanarak, bu uzun ve yorucu günün sonunda daha az
konuşarak, gene beş altı dakika içerisinde biraz daha görselleştirilmiş şekilde konuyla
ilgili mesajlarımızı sizinle paylaşma fırsatı bulurum diye düşünüyorum.
Bazı slaytlarım gün içerisinde tartışılmış olan konularla ilgili tekrar niteliğinde
olacağı için, bunları süratle geçip, ona mesajlar üzerinde odaklanmaya çalışacağım,
izniniz olursa.
Nadir hastalıkların bugün nasıl bir toplum sağlığı sorunu olduğuyla ilgili pek
çok şey konuştuk. Binlerle, beş binlerle, sesiz binler arasında tanımına göre değişen
yoğunluğundan ve toplumda yüzde 6’yla 8 arasındaki bir çoğunluğu kapsadığından
bahsettik. Ama sonuçta bugün güncel rakamlara bakacak olursak, orphanet’in güncel
raporu içerisinde hâlen yetim ilaç statüsünde olan toplam ilaç sayısının 74 olduğunun
altını bir kez daha çizmek istiyorum.
Mevzuatla ilgili 2007’deki ilk girişimlerden, 2009’daki ilk mevzuat taslağına ve
bugün 2014’te geldiğimiz noktaya kadar yedi sene içerisinde halen mevzuatla ilgili
resmi yayınlanmış bir noktaya gelemediğimizi zaten biliyoruz ve bu amaçla
buradayız. Batıda mevzuat çalışmalarının sonuçlarına baktığımızda. Evet, Amerika
Birleşik Devletleri yaklaşık 30 yıl kadar öncesinde bu sürecin üzerinden geçmiş.
Avrupa Birliğinde süre daha kısa. Ancak, Avrupa Birliğinde yaklaşık 13 yıllık bir
çabanın ardından, gene gün içerisinde slaytlarda gördük. 2000 öncesinde toplam
sekiz tane olan yetim ilaç sayısı, bugün itibariyle 74’e varmış durumda ve 2,6 milyon
hasta bu dönem içerisinde tedavi edilme şansını buldu, bu yeni ilaçlarla, bu
yönetmelikler çerçevesinde.
Sol

tarafta

gördüğünüz

az

sayıdaki

hastanın

ve

yüksek

araştırma

maliyetlerinin iştahı, sanayi adına iştahı azaltmasına karşılık, bunun toplumsal yükü
eşit tedavi ilkesi ve sosyal devlet anlayışının dengelenmesi suretiyle bu başarıya
ulaşıldığını hep birlikte gördük.
Biz yönetmelik içerisindeki AİFD Yetim İlaç Çalışma Grubu olarak yönetmelik
içerisindeki hakikaten olmazsa olmaz gereklilikleri olduğunu size takdim etmeye
çalışırken, takımım namına, üç ana başlık üzerinde bunu değerlendirmek istiyorum.
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Bunlardan birincisi; sürdürülebilirlik olacak, diğeri konunun paydaşları.
Üçüncüsü de bu gerekliliği yerine getirmek için içerikte nelere dikkat edilmesinin
önemli olduğunu düşündüğümüzü bu hususları size aktarmaya çalışacağım. Tabii,
sürdürülebilirlik dediğimiz anda, sürdürülebilirliğin en önemli iki rolü esasında
üreticiler ve yatırım yapan ilaç sanayi adına biz firmalar bu sürdürülebilirlikle ilgili
önemli risklerden birisini taşıyoruz. Bir kez üretildikten ve sahaya, pazara bu ilaçlar
sürüldükten sonra da geri ödeme kurumları, dolayısıyla bizim için de SGK'
sürdürülebilirlik konusunda tedbir alması gereken unsurların başında geliyor, tabii ki
ruhsat otoritesiyle birlikte.
Burada çok önemli olan bir noktaya temas etmek istiyorum: Tanımı hep
beraber gördük, ama tanımın temel iki unsuru var. Bunlardan birincisi, hastalığın
prevelansıyla ilgili nadir oluşu ve bununla birlikte hayatı tehdit edici, yıkıcı sonuçları,
kronik sonuçlara sebebiyet veriyor olması.
İkinci kısmı ise; konvansiyonel pazarlama yöntemleriyle, bu ilaçla ilgili
araştırma geliştirme maliyetlerinin kompanse edilemiyor olması, normal pazar
şartlarının buna yetmemesiyle alakalı. Bugün bakacak olursak, Türkiye'deki güncel
ilaç geri ödemeleriyle ilgili noktaya. Birincisi, fiyatlandırmada söz konusu; ikincisi de
kamu indiriminde söz konusu olan iki temel indirim var. Birincisi sabit kur ki, yaklaşık
yüzde 31-32 oranında referans fiyatlara göre ürünü aşağıya çekiyor. Diğeri ise yüzde
41’lik kamu indirimi.
Dolayısıyla, Avrupa'daki en ucuz elde edilebilir referans ülkeler arasındaki en
ucuz elde edilebilir piyasa değeri üzerinden yaklaşık yüzde 60’lık bir indirim zaten
yetim ilaç tanımı içerisinde yer alan, normal pazar koşullarında dahi maliyeti
karşılanamayan bu ilaçlarla ilgili üretici açısından sürdürülebilirliğin önündeki en
büyük engellerden birisi olarak bugün karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla, burada altını
çizmek istediğim en önemli unsur sabit kur uygulamasının burada önemli bir
problemin önemli kaynaklarından birisi olduğudur.
Diğer

taraftan

sürdürülebilirliğin

güncel

maliyet

üzerine

etkileri

var.

Rakamların, Harun Beyin sunmuş olduklarından nispi olarak çok küçük farklı olabilir,
sayısal anlamda. Keza bir pencere periyodunu yaşıyoruz. Şu anda dört ürün Sağlık
Bakanlığı tarafından ruhsatlanmış olmakla birlikte, henüz geri ödeme süreci
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tamamlanamadığı için, halen TEB üzerinden geliyor. Ben onları çıkartarak, sayıya
ulaştım. Şu anda aktif olarak 28 ürün TEB üzerinden Türkiye'de ruhsatlı olmayan
temin edilmekte hastalarımız için ve gene küçük bir hesaplama farkı, yöntem farkı
olabilir. Harun Beyin yüzde 53 olarak ifade ettiği rakamı da biz kendi çalışmamızda
yüzde 52 olarak bulduk ve toplam yetim ilaç maliyetinin TEB üzerinde tedarik
edilmekte olan 2013 yılı için 160 milyon Euro’yu biraz aştığını görüyoruz.
Yaptığımız çalışmada eğer TEB üzerinden gelecek olan bu ilaçlara
Türkiye'deki referans fiyat sistemi uygulamasını uyguluyor olsak, bununla birlikte
güncel kur ve 2008-2009 yılında geçerli olan yüzde 11’lik baz ıskonto oranlarına
dönüyor olsak dahi, bu ilaçların ortalama birim maliyetinde yüzde 19’luk bir tasarruf
devlet adına gündeme geliyor. Bu da yüzde 4 ila 50 arasında değişen bir rakamdır.
İlaçtan ilaca değişmek üzere ve toplam kazancın esasında devlet namına burada
30,4 milyon Euro’luk bir rakama ulaşabildiğini kendi çalışmamız içerisinde tespit
etmiş durumdayız.
Dolayısıyla, ikinci önemli mesajımız da ilaçların bu gün ülkemizdeki veri
eksikliği vesaire gibi unsurların da sonucunda yaratacağı maliyet kaygısıyla ortaya
çıkmış olan alternatif tedarik yöntemleri yerine, sistemin içerisine dahil edilmesiyle,
devlet namına sürdürülebilirliğin de daha yüksek noktaya gidebileceğine inancımız
tam.
Keza bu slaydı da gündüz gördünüz. Bütçe etkisinin bütün Avrupa Birliği
içerisinde de esasında yüzde 4-5’ler civarında bir platoya ulaştığını nadir hastalıklar
tedavileri, dolayısıyla yetim ilaçlar için gördük. Dolayısıyla, bunun da Türkiye'deki
maliyetin yaklaşık yüzde 4 civarında olacağını tahmin ediyoruz, gene kendi
çalışmalarımız doğrultusunda. Dolayısıyla, hem yetim ilaç sayısının sınırlılığını
dikkate aldığımızda, hem de bunların toplumsal yükünü hesaba kattığımızda, bütçe
içerisindeki yükleri esasında kamu menfaatiyle bir denge içerisinde olacaktır
düşüncesi içerisindeyiz.
Taraflar açısından boyutuna gelecek olursak, önce hasta ve hekim için kısaca
toparlamaya çalışacağım. Prevelansın ne olması gerektiğiyle ilgili tartışmalar yapıldı.
Detaya çok fazla girmemek icap ettiğini düşünüyorum şu an için. Yarın teferruatlı
konuşacağız. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Herhangi bir ilaç firmasının bir ilaç
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için yapacağı yatırım Türkiye'de bu hastalığın ne kadar çok ya da ne kadar az
görüldüğünden etkilenmiyor. Dünyadaki rakamlar esasında yatırım açısından bu
firmayı tetikliyor ya da tetiklemiyor. Dolayısıyla bizde sayının yüksek olması demek,
esasında bu konudan ıstırap çeken hasta sayımızın daha fazla olacağı anlamına
geliyor temel olarak.
Bu rakamların üzerinde duruldu. Buna ek olarak benim göstermek istediğim
sahada görmüş olduğunuz figürdür. Eğer biz Avrupa Birliğindeki 5/10 000 eşik değeri
yerine, 1/10 000’lik eşik değerini alacak olursak, hastalıkların, birim hastalık başına
daha çok hasta içeren, yüzde 25’lik dilimini kapsam dışı bırakacağız ve toplam
hastaların da yaklaşık yüzde 77’sini kapsam dışında bırakmış olacağız.
Halbuki, bunun yerine tanımı değiştirmeden, bunları gene nadir hastalık ve
yetim ilaç kategorisinde, sınıfında tutmak kaydıyla, SGK'nın da son dönemde
üzerinde hassasiyetle durmuş olduğu alternatif geri ödeme yöntemlerinin hastalık
bazlı, ürün bazlı firmalarla karşılıklı müzakereleriyle, her iki taraf için karşılıklı kazanç
ortamını doğurabilecek, üstelik kamu menfaatini daha çok destekleyecek bir unsur
olduğunun altını çizmek istiyorum.
Diğer taraftan, hasta ve hekim için hızlı erişimin önemli olduğunu biliyoruz.
Hızlı erişim gerek ruhsat ve geri ödeme süreçlerindeki hızlanma, gerek bizdeki zaten
uzun olan süreçleri son yıllar içerisinde daha da uzatmış olan, imalat uygulamalarıyla
ilgili denetimler, GMP denetimlerinin süreye kattığı ek süreler, toplam süreye kattığı.
Bunların paralel yürütebilmesi gibi, keza kurulacak olan uzman komisyonlarla, hem
Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Kurumu, daha doğrusu İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu hem
SGK' içerisindeki uzman komisyonlarla, bu sürelerin daha da kısalabileceğine
inancımız tam. Keza nokta nokta belirtilmiş olsa da taslak yönetmelik içerisinde bu
konuya değinmiş olması bizler namına çok sevindirici.
Toplam sürenin da hastalığın ne kadar yıkıcı ve ne kadar hayatı tehdit edici
olduğu da kendi içinde bir sıralama unsuru olmak üzere, 6 ila, 12 aylık toplam
sürelerinin hedeflenmesinin makul olduğuna inanıyoruz. Hızlı erişim kadar önemli
olan bir unsur da tam erişim. Biz biraz daha bu konuda yorumu bu mavi kutuda
gördüğünüz gibi yapıyoruz. Esasında şu anda TEB üzerinden tedarik edilen ilaçlar
açısından bir sınır olmadığına göre, şu an Türkiye'de üretimi erişimi olmayan yaklaşık
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yüzde 40 oranındaki 30 nadir hastalıkla ilgili yetim ilacın Türkiye'de kullanılmamış
olmasını esasında tanı eksikliğine bağlamanın daha doğru olacağına inanıyoruz.
Harun Beyin saydığı üç alternatif içerisinden birinin üzerine ağırlıkla duruyoruz. Keza,
Sayın Başkan Halil Akçe Beyin de belirtmiş olduğu gibi, tanısal yöndeki
eksikliklerimizin de tedavisinde esasında bu ilaçlarla ilgili yatırımları yapacak olan
sanayinin de buradaki varlığının önemli bir unsuru olduğunun altını çizmek lazım.
Çok kısa bir örnek vereyim: Benim firmam pulmoner arteriel hipertansiyon
olarak bilinen nadir bir hastalıkla iştigal ediyor. 2004’te buraya ilk defa firmam bu
ürünle ilgili yapısını kurduğunda, afilasyonunu yarattığında PAH kısaltması,
hekimlerin çoğu tarafından periferik arter hastalığı olarak değerlendiriliyordu. Hatta
Genel Müdürümüzün bu günleri anlatırken bize bahsetmiş olduğu örnek vardır. Bazı
çok değerli kardiyoloji profesörü akademik hocalarımız buradalar kendileri. Kendisine
neden böyle bir sanayiye geçtiğini, böyle bir alana geçtiğini, Türkiye'de topu topu üç
dört tane hasta olduğunu ve firmanın da batacağını, kendisinin de işini
kaybedeceğini, çok yanlış karar verdiğini vesaire ifade etmişler.
Bugün dünyadaki insidans prevelans rakamlarıyla bir seviyedeyiz. Dünyadaki
en önemli iki rejisri dünyada emsali olmayan, Türkiye'de yürütülmekte, birincisi
konjintel kalp hastalıkları, birisi de metabolik bir hastalık olmak üzere. Dolayısıyla, bu
manada sanayinin varlığının da uzun vadede bizlere ciddi kamu menfaati
yaratacağını öngörmemiz lazım, hazırlıklarımızı yaparken diye düşünüyoruz.
Otorite açısından baktığımızda, sosyal devlet anlayışını destekleyecek,
tartışmasız, sürdürülebilirlik boyutunun üzerinde bir kalemle durduk. Maliyet ve bütçe
yönetimi. Diğer taraftan uzun vadeli ulusal kalkınma planları içerisindeki hedeflere
ulaşabilmek, bunlarla uyumlu olabilmek ve bunları destekleyebilmek adına da yarın
tartışacak olduğumuz yönetmeliğin büyük anlamı var. Bu yatırım çekmeyle önemli,
unsuruyla önemli. Bugün nadir hastalıklar, yetim ilaçların tüm dünyada yenilikçiliğin,
inovasyonun ve teşviklerin odak noktasında olduğunu hatırda tutmak gerekiyor. Keza
hep konuşulan Türkiye'de epidemiyolojik veri eksikliklerimiz çok önemli bir yatırım ve
kısa vadede kazanılan bir yatırım aracı olan klinik araştırma ve bunun paralelinde
ülke ihtiyaçları doğrultusundaki tarama programları, farkındalığın artırılması, ulusal
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plan ve politikaların geliştirilmesi gibi unsurlar da bu yönetmeliğin içerisinde yer
alması gereken unsurlardır diye düşünüyoruz.
Dolayısıyla, yarın tartışacak olduğumuz kılavuz esasında bittiğinde, bir son
değil, bir başlangıcı temsil ediyor olacak, bizim düşüncemize göre. Peki böyle bir
başlangıçta endüstri nasıl yer almak ister? Tabii ki elini taşın altına koymak ister.
Bizler de bu heyecanı yaşıyoruz. Bununla birlikte, bunu uzun vade içerisinde
sürdürebilir kılmak için mutlaka şeffaf öngörülebilir ve planlanabilir süreçlere biz de
ihtiyaç duyuyoruz. Tıpkı gündüzki konuşmalardan gördüğümüz üzere, kamu
kuruluşlarının benzer şeylere ihtiyaç duyduğu gibi.
Tanımların gerekliliklerin net olması, zamanlamalarla ilgili netliğin olması,
bizlerin kârlılık dolayısıyla, kârlılık unsuru üzerindeki planlarımızı net yapabilmemiz
ve dolayısıyla Türkiye'nin temsil ettiğimiz yabancı sermayeyle ilgili yatırım
yapılabilirliğinin net olarak ortaya konulması uzun vadede karşılıklı kazancı
doğuracak, “kazan kazan” ortamını doğuracak en önemli parametrelerden birisidir
diye düşünüyoruz.
Dolayısıyla uzun soluklu işbirliğinin temini bizim buradaki mevcudiyetimizin, bu
toplantıdaki en önemli sebeplerinden birisidir. Bunu sağlayacak olan içerik nasıl
olmalı diye kısaca toparlayacak olursak. Tabii ki, yarın üzerinden geçeceğimiz bu
yönetmelik taslağının, kılavuz taslağının uyumlandırılması, kolay bir içeriğe sahip
olması lazım. Keza yönetmeliklerle ilgili ihtiyaç bununla bitmeyecek. Kabaca
baktığımızda, kurulacak olan farklı yapılar içerisinde gerek Sağlık Bakanlığı, gerek
SGK' içerisinde kurulacak olan spesifik yapıların ve komisyonların çalışma
esaslarından tutun da, Ruhsat Yönetmeliği, geri ödeme yönetmelikleri, bunların diğer
unsurları, klinik araştırmalar yatırımın en önemli unsurunu temsil ediyor. Etik kurullar,
elektronik tanımlama ve izleme sistemleri de dahil olmak üzere ve farmakovijilans
dahil olmak üzere, kabaca saydığımızda, 13-14 tane spesifik yönetmelik ve çalışma
esasının güncellenmesine ihtiyaç duyacağımız ortada.
Bilinenleri fazla kolay anlaşılır ve kolay uygulanır olmalı. Net tanımlara yer
vermeli. İspatlanamayan bazı, bugün için Türkiye'de ispatlanmasının zor olacağı bazı
talepleri var, mevcut haliyle taslağın. Türkiye'deki sıklık gibi, bunların doğuracağı
bütçe etkisi gibi. Yatırım maliyetleri, yatırıma yönlendirilen gelir ve pazarlama
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maliyetleri gibi. Bunlarla ilgili net rakamlar yerine, esasında ortak akılla yapılacak
tahminlerin ve bu tahminlerden sapmanın bütün partilere nasıl az bedel getireceğinin
çözümlerinin yaratılmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Keza bunun altında yine
SGK'nın hep telaffuz ettiği, Tolga Beyin de telaffuz etmekte olduğu unsur var.
Ürünlerin özelliklerini, hastaların özelliklerine göre alternatif geri ödeme yöntemlerini
birlikte tespit ve karara bağlanması.
Bir son değil, bir başlangıç dedik. Bu noktada sevgili meslektaşlarımdan
öğleden sonraki seansta moderatörlüğü üstlenmiş olan Fatih hocama da özellikle
teşekkür etmek istiyorum. Kendisiyle demin arz etmiş olduğum önemli kayıt
çalışmalarından birisinde işbirliği içerisindeyiz. Firmamız dahilinde, kendi firmam
dahilinde. Keza ne onun konuşması esnasında davette bulunacağım unsurdan benim
haberim vardı; ne bu slaytla ilgili içerikten kendisinin haberi vardı, bundan öncesinde.
Onun davetinin aynısını biz yaklaşık son iki, iki buçuk ay içerisinde gerek başkan ve
başkan yardımcıları, gerek genel müdürlük ve genel müdür yardımcıları düzeyinde
hem SGK', hem İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunun temsilcilerine aynı davette gidiyoruz.
Buradan çıkacak olan çıktıların uzun vadede kamu menfaatine dönüştürülmesi
ve ortak kazancın oluşturulabilmesi için gerek Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, gerek hasta dernekleri ve konunun uzmanı hekimlerin bütün partilerin
uzman kesimlerin bir araya geldiği bir çalışma grubuna ihtiyaç olduğuna biz de
inanıyoruz. Bunların faaliyet planı ve raporlamalarla çalışması gerektiğine ortak bir
sonlanım tarihi, bir takvim ve hedeflerle yürümesi gerektiğine inancımız tam. Çok
mutluyuz ki, bizim için çok heyecan verici ki, her iki kurumda görüştüğümüz bütün
taraflar, bütün yöneticiler, bütün bürokratlar bu konuya çok sıcak baktılar. İnşallah
bundan sonraki periyotta hızla bu ivmeyi, bu rüzgârı arkamıza almışken, birlikte
üretmenin keyfini de yaşayabiliriz diyorum.
Özet slaydımı tekrarlamayacağım. Vaktiniz ve sabrınız için teşekkür ediyorum,
sağ olun.
SLAYTLAR (SÜLEYMAN KENTLİ)
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Süleyman Beye teşekkür
ediyoruz.
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AİFD	
  GÖZÜYLE	
  TÜRKİYE’YE	
  ÖZGÜ	
  BİR	
  
YETİM	
  İLAÇ	
  YÖNETMELİĞİNİN	
  UNSURLARI	
  

13	
  Eylül	
  2014,	
  Antalya	
  
	
  
AİFD	
  Ye(m	
  İlaç	
  Çalışma	
  Grubu	
  adına,	
  
	
  	
  
Dr	
  Süleyman	
  Kentli	
  	
  
Medikal,	
  Ruhsatlandırma	
  ve	
  	
  
Pazar	
  Erişim	
  Direktörü	
  
Actelion	
  İlaç	
  

RAKAMLARLA	
  NADİR	
  HASTALIKLAR	
  

• 246.000 	
  :	
  5/10.000’e	
  göre,	
  27	
  AB	
  üyesi	
  için	
  nadir	
  hastalık	
  eşiği	
  
• 5-‐8	
  bin 	
  :	
  Bilinen	
  nadir	
  hastalık	
  sayısı	
  
• %6-‐8

	
  :	
  Toplumun	
  nadir	
  hastalıktan	
  etkilenme	
  oranı	
  
• AB’de	
  toplam	
  27-‐36	
  milyon	
  kişi	
  
• Ülkemizde	
  yaklaşık	
  3-‐5	
  milyon	
  kişi	
  

• 	
  %80

	
  :	
  Gene(k	
  geçişli	
  nadir	
  hastalıklar	
  
• Buna	
  rağmen	
  >%50’si	
  geç	
  adölesan	
  /	
  
erişkin	
  dönemde	
  ortaya	
  çıkıyor	
  
• Yaşamı	
  tehdit	
  edici,	
  kronik,	
  yıkıcı	
  

• 74	
  

	
  

	
  :	
  2014	
  Orphanet	
  raporuna	
  göre	
  AB’deki	
  ye(m	
  ilaç	
  sayısı...	
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TÜRKİYE’DE	
  MEVZUAT	
  
Nisan	
  2007	
  
Yurt	
  Dışından	
  İlaç	
  Temini	
  
Esasları	
  ve	
  Protokolü	
  

Mart	
  2011	
  
Ye(m	
  İlaçlara	
  İlişkin	
  Kılavuz	
  
taslağı	
  
Ye(m	
  İlaç	
  düzenlemeleri	
  
ile	
  ilgili	
  ön	
  çalışmalar	
  

2007	
  

2008	
  

2009	
  

2010	
  

2011	
  

Ocak	
  ve	
  Haziran	
  2013	
  
Fiyat	
  tebliği	
  taslağına	
  
yönelik	
  sektör	
  görüşü	
  

2012	
  

2013	
  

Nisan	
  2011	
  
Taslağa	
  yönelik	
  
sektör	
  görüşleri	
  

Uzun	
  yıllardır	
  ciddi	
  emeklerle	
  çalışılmasına	
  rağmen	
  ye\m	
  ilaç	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
kılavuzu	
  halen	
  tamamlanamamış_r	
  

ABD	
  VE	
  AVRUPA	
  BİRLİĞİ’NDE	
  REGÜLASYONLAR	
  

• ABD	
  
• FDA	
  Ye(m	
  İlaç	
  Geliş(rme	
  Oﬁsi	
  (OOPD)	
  
• Ye(m	
  İlaç	
  Kanunu	
  (ODA),	
  1983	
  
• FDA	
  Modernizasyon	
  Kanunu	
  (FDAMA),	
  1997	
  	
  

• Avrupa	
  Birliği	
  
• AB	
  Ye(m	
  İlaçlar	
  Yönetmeliği	
  (Regula(on	
  (EC)	
  141/2000)	
  
• Pediatrik	
  İlaç	
  Yönetmeliği	
  (Regula(on	
  (EC)	
  No	
  1901/2006)	
  
• Gelişmiş	
  Tedavi	
  Ürünleri	
  Yönetmeliği	
  (Reg.	
  (EC)	
  1394/2007)	
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ÖZEL	
  DÜZENLEMELERİN	
  GETİRİSİ	
  	
  
• 5000-‐8000	
  hastalık	
  
• Açığa	
  çıkmamış	
  toplumsal	
  etki	
  	
  
	
  (sosyal	
  ve	
  e\k)	
  
• Tedavi	
  gereksinimi	
  
• Sosyal	
  devlet	
  anlayışı	
  

• Az	
  sayıda	
  hasta	
  
• Yüksek	
  ya_rım	
  maliye\	
  
• İlaç	
  geliş\rme	
  ilgisi	
  

AB’deki	
  düzenlemelerin	
  ardından	
  	
  >2,6	
  milyon	
  hasta	
  tedavi	
  şansı	
  buldu	
  

YÖNETMELİĞİN	
  GEREKLİLİKLERİ	
  
ORTAK	
  KAZANIM	
  UNSURLARI	
  

• Sürdürülebilirlik	
  açısından	
  
• Taraﬂar	
  açısından	
  
• Hasta,	
  hekim	
  
• Otorite	
  
• Endüstri	
  

• İçerik	
  açısından	
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YÖNETMELİĞİN	
  GEREKLİLİKLERİ	
  
ORTAK	
  KAZANIM	
  UNSURLARI	
  

• Sürdürülebilirlik	
  açısından	
  
• Taraﬂar	
  açısından	
  
• Hasta,	
  hekim	
  
• Otorite	
  
• Endüstri	
  

• İçerik	
  açısından	
  

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
  
FİYATLANDIRMA	
  

• Taslaktaki	
  ‘Ye(m	
  İlaç’	
  tanımı:	
  
«...	
  yaşamı	
  tehdit	
  eden,	
  ciddi	
  derecede	
  engellilik	
  yaratan	
  veya	
  ciddi	
  ve	
  kronik	
  nadir	
  
hastalıkların	
  teşhisi,	
  önlenmesi	
  veya	
  tedavisine	
  yönelik	
  geliş9rilen	
  ve	
  toplam	
  
maliye9nin	
  teşvikler	
  olmaksızın	
  beklenen	
  sa=ş	
  rakamlarıyla	
  karşılanamadığı...»	
  

• Kur	
  indirimi:	
  %32	
  
• Kamu	
  indirimi:	
  %41	
  
• Avrupa’daki	
  en	
  düşük	
  ﬁyapan	
  net	
  indirim:	
  %60	
  
Mevcut	
  sabit	
  kur	
  uygulaması,	
  ye\m	
  ilaçlara	
  erişimin	
  sürdürülebilirliğinin	
  
önündeki	
  en	
  büyük	
  engellerden	
  biridir	
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
  
GÜNCEL	
  MALİYET	
  

• Türkiye’de	
  var	
  olan	
  44	
  ye\m	
  ilaçtan	
  28’i	
  TEB	
  aracılığıyla	
  geliyor	
  
• 2013’de	
  TEB	
  üzerinden	
  ge(rilen	
  ye(m	
  ilaçlar,	
  toplam	
  maliye(n	
  %52’sini	
  
oluşturdu	
  
• Toplam	
  ye(m	
  ilaç	
  maliye(	
  160	
  milyon	
  Avro	
  

• TEB	
  üzerinden	
  gelen	
  ye(m	
  ilaçların	
  birim	
  ﬁyaq,	
  referans	
  ﬁyat,	
  güncel	
  
kur	
  ve	
  %11	
  baz	
  iskonto	
  ile,	
  ortalama	
  %19	
  (%4-‐%50)	
  oranında	
  
düşürülebilir*	
  
• Toplam	
  kazanç	
  30,4	
  milyon	
  Avro	
  

İlaçların	
  is\snai	
  uygulamalardan	
  arındırılıp	
  sisteme	
  dahil	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
edilmeleriyle,	
  devlet	
  adına	
  sürdürülebilirlik	
  güçlenecek\r	
  	
  

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
  
BÜTÇE	
  ETKİSİ	
  

Beşeri Tıbbi Ürünler
Yetim İlaçlar

Ye\m	
  İlaçların	
  Bütçe	
  Etkisi	
  *	
  

Ø Gelişmiş	
  Ülkeler	
  (AB)

	
  :%5	
  

Ø Diğer	
  AB	
  Ülkeler

	
  :%4	
  

Ø Türkiye	
  (tahmini)*

	
  :%4	
  

Ultra Yetim İlaçlar

2013 IMS verisi
* TEB dahil

Tüm	
  dünyadaki	
  ye\m	
  ilaç	
  sayısının	
  sınırlılığı	
  dikkate	
  alındığında,	
  bütçe	
  
etkisi	
  ve	
  kamu	
  menfaa\nin	
  bir	
  denge	
  içerisinde	
  kalacak_r	
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YÖNETMELİĞİN	
  GEREKLİLİKLERİ	
  
ORTAK	
  KAZANIM	
  UNSURLARI	
  

• Sürdürülebilirlik	
  açısından	
  
• Taraﬂar	
  açısından	
  
• Hasta,	
  hekim	
  
• Otorite	
  
• Endüstri	
  

• İçerik	
  açısından	
  

TARAFLAR	
  AÇISINDAN	
  GEREKLİLİKLER	
  
HASTA	
  ve	
  HEKİM	
  –	
  1	
  	
  
• TANIMLAR	
  
• Prevalans:	
  1/100.000?,	
  	
  	
  1/10.000?,	
  	
  	
  5/10.000?	
  
Ülke/Bölge	
  

Nadir	
  Hastalık	
  Sıklık	
  
Tanımı	
  

ABD	
  

≤	
  7.5	
  /	
  10,000	
  

AB	
  

≤	
  5	
  /	
  10,000	
  

Japonya	
  

≤	
  4	
  /	
  10,000	
  

Avustralya	
  

<	
  5	
  /	
  10,000	
  

Kolombiya	
  

≤	
  5	
  /	
  10,000	
  

Meksika	
  

≤	
  5	
  /	
  10,000	
  

Türkiye	
  

≤	
  1	
  /	
  10,000	
  ??	
  	
  

100	
  
80	
  

100	
  
87,6	
  
74,7	
  

5/10.000	
  

45,8	
  

60	
  
40	
  

100	
  

28,5	
  

23,0	
  

20	
  

1,2	
  

0	
  

Kapsanan	
  
Hastalık	
  

2/10.000	
  
1/10.000	
  
1/100.000	
  

Kapsanan	
  
Hasta	
  	
  

Türkiye’de	
  bazı	
  hastalıkların	
  akraba	
  evliliğine	
  bağlı	
  olarak	
  daha	
  sık	
  gözükmesi	
  
olasıdır.	
  Ancak	
  bu,	
  nadir	
  hastalık	
  tanımının	
  dışında	
  kalacağı	
  anlamına	
  gelmez	
  
	
  

	
  

Buna	
  bağlı	
  bütçe	
  riski	
  için,	
  ye\m	
  ilaç	
  statüsü	
  korunarak,	
  alterna\f	
  geri	
  ödeme	
  
yöntemleriyle	
  çözüm	
  yoluna	
  gidilmelidir	
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TARAFLAR	
  AÇISINDAN	
  GEREKLİLİKLER	
  
HASTA	
  ve	
  HEKİM	
  –	
  2	
  	
  

• Hızlı	
  Erişim:	
  
• Hızlandırılmış	
  ruhsat	
  ve	
  geri	
  ödeme	
  süreçleri	
  
• Ye(m	
  ilaçlarda	
  GMP	
  –	
  ruhsat	
  başvurularının	
  paralel	
  yürütülmesi	
  
• Ye(m	
  ilaçlara	
  has	
  özel	
  komisyonların	
  teşekkülü	
  
• TİTCK	
  
• SGK	
  

	
  
«.....»	
  olarak	
  belir\lse	
  de,	
  taslak	
  yönetmelikte	
  hız	
  kazandırıcı	
  bu	
  unsurlara	
  
değinilmesi	
  sevindiricidir	
  
	
  

Hasta	
  menfaa\ne	
  göre	
  belirlenmek	
  üzere,	
  ruhsat-‐geri	
  ödeme	
  sürecinin	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
tamamı	
  için	
  toplam	
  6-‐12	
  aylık	
  sürenin	
  hedeﬂenmesi	
  gerçekçi	
  olacak_r	
  

TARAFLAR	
  AÇISINDAN	
  GEREKLİLİKLER	
  
HASTA	
  ve	
  HEKİM	
  –	
  3	
  	
  

• Tam	
  Erişim:	
  
• Ulusal	
  poli(kalarla	
  desteklenen	
  farkındalık	
  

Bu	
  ürünlere	
  
erişim	
  
olmamasının	
  
temel	
  nedeni,	
  
ilgili	
  hastalıklara	
  
dair	
  farkındalık	
  
ve	
  tanı	
  eksikliği	
  
olarak	
  
gözükmektedir	
  

30	
  Ürün	
  
%41	
  

Erişim	
  var	
  

44	
  Ürün	
  
%59	
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Erişim	
  yok	
  

TARAFLAR	
  AÇISINDAN	
  GEREKLİLİKLER	
  
OTORİTE	
  

• Sosyal	
  devlet	
  anlayışı	
  /	
  eşit	
  tedavi	
  hakkı	
  ilkesine	
  uyum	
  
• Sürdürülebilirlik	
  
• Maliyet	
  ve	
  bütçe	
  yöne(mi	
  
• Uzun	
  vadeli	
  ulusal	
  kalkınma	
  planı	
  hedeﬂerine	
  uyum/destek	
  

• Yaqrım	
  çekme	
  
• Nadir	
  hastalıklar	
  /	
  ye(m	
  ilaçlar,	
  tüm	
  dünyada	
  yenilikçiliğin/teşviklerin	
  odak	
  
noktasındadır	
  
• Epidemiyolojik	
  veri	
  eksikliğinin	
  giderilmesi	
  
• Klinik	
  araşqrmalar,	
  tarama	
  programları,	
  farkındalık	
  ve	
  görünürlük	
  projeleri	
  
• Ulusal	
  plan	
  ve	
  poli(kaların	
  geliş(rilmesi,	
  hayata	
  geçirilmesi	
  
• Uluslararası	
  referans	
  ile(şim	
  ağları,	
  işbirliği	
  ve	
  koordinasyon	
  

Ye\m	
  İlaç	
  Kılavuzu’nun	
  tamamlanması	
  bir	
  son	
  değil,	
  bir	
  başlangıç_r	
  

TARAFLAR	
  AÇISINDAN	
  GEREKLİLİKLER	
  
ENDÜSTRİ	
  

• Şeﬀaf,	
  öngörülebilir,	
  planlanabilir	
  süreçler	
  
• Tanımlar,	
  gereklilikler	
  
• Zamanlama	
  
• Bütçe	
  

• Teşvikler,	
  karlılık,	
  yaqrım	
  yapılabilirlik	
  
• Veri	
  güvenliliği,	
  ﬁkri	
  mülkiyet,	
  pazar	
  münhasıriye(	
  
• Kısa,	
  orta,	
  uzun	
  vadeli	
  yaqrım	
  planları	
  
• Kazan-‐kazan	
  ortamı	
  

• Uzun	
  soluklu	
  işbirliğinin	
  temini	
  
Tüm	
  taraﬂarın	
  kazanımıyla	
  sonuçlanacak	
  süreçlerin	
  parçası	
  olmak,	
  AİFD	
  
olarak	
  öncelikli	
  hedeﬁmizdir	
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YÖNETMELİĞİN	
  GEREKLİLİKLERİ	
  
ORTAK	
  KAZANIM	
  UNSURLARI	
  

• Sürdürülebilirlik	
  açısından	
  
• Taraﬂar	
  açısından	
  
• Hasta,	
  hekim	
  
• Otorite	
  
• Endüstri	
  

• İçerik	
  açısından	
  

İÇERİK	
  

UYUMLANDIRMA	
  	
  	
  

• Uyumlandırması	
  kolay	
  bir	
  içeriğe	
  sahip	
  olmalı	
  
• İlgili	
  diğer	
  mevzuat	
  
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İlgili	
  komisyonların	
  çalışma	
  esasları	
  
Ruhsatlandırma	
  	
  
Fiyatlandırma	
  	
  
Geri	
  ödeme	
  
Klinik	
  araşqrmalar	
  
E(k	
  kurullar	
  
Elektronik	
  tanımlama	
  ve	
  izleme	
  sistemleri	
  
Risk	
  yöne(mi,	
  farmakovijilans	
  
....	
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İÇERİK	
  

UYGULANABİLİRLİK	
  	
  

• Bilinenleri	
  fazla,	
  kolay	
  anlaşılır,	
  kolay	
  uygulanır	
  olmalı	
  

• Net	
  tanımlar	
  (Prevalans,	
  ürünün	
  toplam	
  maliye(...)	
  
• İspatlanamayan	
  bilgilere	
  yaklaşım	
  (Türkiye’deki	
  sıklık,	
  bütçe	
  etkisi,...)	
  
• Değerlendirme	
  kriterleri	
  (Yaqrım	
  maliye(,	
  yaqrıma	
  yönlendirilen	
  gelir,	
  
pazarlama	
  maliyetleri...)	
  
• Kapsam	
  (Halihazırda	
  ruhsatlanmış	
  fakat	
  dünyada	
  ye(m	
  statüsündeki	
  
ilaçlar...)	
  
• Süreler	
  (Ön	
  değerlendirme,	
  i(raz	
  değerlendirme,	
  sonuçlandırma...)	
  
• Süreçler	
  (GMP,	
  birlikte	
  yürütülebilecek	
  ara	
  süreçler,	
  muaﬁyet	
  
tanımlanabilecek	
  ara	
  süreçler...)	
  

BİR	
  SON	
  DEĞİL,	
  BİR	
  BAŞLANGIÇ...	
  

TİTCK	
  VE	
  SGK	
  TEKLİFİMİZE	
  OLUMLU	
  YAKLAŞTI...	
  

• Konunun	
  tüm	
  taraﬂarından	
  uzman	
  paydaşların	
  biraraya	
  geldiği	
  
uzun	
  soluklu	
  ve	
  odaklı	
  bir	
  çalışma	
  grubu	
  
• SGK,	
  TİTCK,	
  Kalkınma	
  Bakanlığı,	
  Hazine	
  Müsteşarlığı,	
  konunun	
  uzmanı	
  
hekimler,	
  hasta	
  dernekleri,	
  sanayi	
  temsilcileri...	
  
• Faaliyet	
  planı	
  ve	
  raporlamalar	
  ile	
  çalışan	
  
• Karşılıklı	
  kazanımlara	
  |rsat	
  veren	
  	
  
• Nadir	
  hastalıklar	
  ve	
  ye(m	
  ilaçlar	
  için	
  ulusal	
  sağlık	
  poli(kalarına	
  somut	
  katkı	
  
sağlayan	
  

• Ortak	
  bir	
  sonlanım	
  tarihi	
  
• Kılavuzun	
  ve	
  diğer	
  ilgili	
  mevzuat	
  düzenlemelerinin	
  son	
  hali	
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YETİM	
  İLAÇ	
  KILAVUZU	
  
ÖZET	
  

• Mevcut	
  sabit	
  kur	
  uygulaması,	
  ye(m	
  ilaçlara	
  erişimin	
  sürdürülebilirliğinin	
  önündeki	
  
en	
  büyük	
  engellerden	
  biridir	
  ve	
  mutlaka	
  güncel	
  kur	
  uygulamasına	
  geçilmelidir	
  
• İlaçların	
  is(snai	
  uygulamalardan	
  arındırılıp	
  sisteme	
  dahil	
  edilmeleriyle,	
  güncel	
  kur	
  
ve	
  %11’lik	
  baz	
  iskontoyla	
  dahi	
  devlet	
  adına	
  %20’lere	
  varan	
  maliyet	
  avantajı	
  söz	
  
konusudur	
  
• Ye(m	
  ilaç	
  sayısı	
  son	
  derece	
  sınırlıdır,	
  bu	
  nedenle	
  bütçe	
  etkisi	
  ve	
  sağladığı	
  kamu	
  
menfaa(nin	
  bir	
  denge	
  içerisinde	
  kalması	
  doğal	
  bir	
  sonuçtur	
  
• Ruhsat	
  ve	
  geri	
  ödeme	
  süreçlerinin	
  hızlandırılması	
  ve	
  toplam	
  6-‐12	
  ay	
  içinde	
  pazara	
  
arzın	
  gerçekleşmesi,	
  yönetmelikle	
  sağlanacak	
  kamu	
  menfaa(nin	
  en	
  önde	
  gelen	
  
unsurlarındandır	
  
• Ye(m	
  İlaç	
  Kılavuzu’nun	
  tamamlanması	
  bir	
  son	
  değil,	
  bir	
  başlangıçqr.	
  Net	
  tanımlarla	
  
şeﬀaf	
  ve	
  öngörülebilir	
  süreçler	
  tarif	
  eden	
  bir	
  yönetmelikle,	
  ulusal	
  hedeﬂere	
  ulaşmak	
  
da	
  kolaylaşacakqr.	
  

KARANLIKTAN	
  AYDINLIĞA	
  GİDEN	
  YOLDA..	
  

BİRLİKTE	
  KALICI	
  SONUÇLARA	
  	
  
İLERLEYEBİLMEK	
  ÜZERE...	
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TEŞEKKÜRLERİMİZLE	
  
	
  

AİFD	
  YETİM	
  İLAÇ	
  ÇALIŞMA	
  GRUBU	
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Özet slaydımı tekrarlamayacağım. Vaktiniz ve sabrınız için teşekkür ediyorum,
sağ olun.
SLAYTLAR (SÜLEYMAN KENTLİ)
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Süleyman Beye teşekkür
ediyoruz.
Şimdi, ben şahsen çok sık karşılaştığım bir sorunun cevabını burada vererek
ve özellikle ithal ürünlerde ve burada da Süleyman Bey çok sık vurguladığı için GMP
ile ilgili bir uygulamamızı burada duyurmak istiyorum; sözel olarak duyurmak
istiyorum: GMP-I önceliği almış ürünlerimiz ki, bu kapsamdaki ürünlerin hepsi buna
girecektir. Dün yazdığımız olurla, artık ön inceleme birimimiz tarafından bu ilaçlar
paralel olarak kabul edilecektir, bunu duyurmak istedim.
Diğer panelistimize geçmek istiyorum. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası
Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Halil Tunç Bey.
Buyurun.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Teşekkür ediyorum.
Tabii ben endüstriyi temsilen buradayım. Yatırımcı, üyelerimiz itibariyle hem
yabancı sermaye, hem yerli sermayeleri temsilen buradayım. Tabii, bu hastalık grubu
içerisinde de hem yerli, hem yabancı olsun bu ilaç grubunda faaliyet gösteren
firmaları temsil ediyorum.
Sunumumda çok fazla yetim ilaç nedir, işte nadir hastalıklar nedir, onlar bir
prevelansa girmeyeceğim. Sabahtan beri zaten onları çok iyi değerlendirildi. Yarın da
zaten bunların değişmesiyle ya da önerilerimizle beraber geliştireceğiz. Çok hızlı bir
şekilde üyelerimizin istediği bazı konuları ileteceğim. Sonrasını beş on dakikada
genel anlamda endüstrinin bu ilaçlar ya da genel anlamdaki iklimiyle ilgili bir şeyler
söylemek istiyorum.
Türkiye'de yetim ilaçlara erişim yollarını bildiğimiz bir standart, ruhsatlı satışa
endikasyon dışı kullanım onayıyla ve insani amaçlı programlarlıyla zaten ileride de
rakamlarını vereceğim. Daha önceki rakamlar 72-74 oynuyor birazcık. Onlarla ilgili bir
rakam vereceğim zaten. Tabii, yetim ilaç tanımı içerisinde hastanın sayısının azlığı,
ürün geliştirme maliyetleri, yatırımcı açısından ciddi bir yatırım ve zaman ve emek
harcanan bir yapısı var. Tabii bunların pazara sunulması, pazardaki değerinin geri
dönüşü açısından sıkıntı da olsa önemli bir konu. Bu ürünlerin üretilmesi,
geliştirilmesi, pazara verilmesi ve hastaya ulaşımı açısından ki, Halil Beyin de
söylediği gibi, tanıların ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle bu sayı git gide
artacak. Hastamıza hem, vatandaşımızın kalitesi açısından bunların erişimi söz
konusu olacak.
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Sağlık Bakanlığından aldım. 2012 yılında yetim ilaçla ilgili bir sunumlarından
bu rakamları. Standart oranlar, yüzde 70-30 gibi oranlar içerisinde, AB’deki yetim
ilaçlar ve Türkiye'deki yetim ilaçlara ilişkin bir karşılaştırma. Burada da ABD ruhsatlı
olup, Türkiye'de kullanılan yetim ürünlerin terapotik alanlara göre dağılımını
biliyorsunuz. Standart, hangi gruplara daha çok yatırım gerektiği zaten Onuncu
Kalkınma Planıyla, Strateji Belgesi orta vadeli programlarda ya da devletin çeşitli
kuruluşlarının strateji belgelerinde öncelikli alanları içeren hastalıklarda alt gruplarda
görüyorsunuz. Onkoloji özellikle yoğun bir yer tutuyor.
Yine aynı şekilde burada da yine konu başlıklarıyla Türk, ABD ruhsatlı olup,
Türkiye'de endikasyon dışı süreç üzerinden gelen ilaçlarla ilgili bir dağılım. Yine
paralellik gösteriyor. Terapotik alanına dağılım gene bu şekilde. Tamamen strateji
belgeleriyle ortak olduğunu daha da dikkatli görüyoruz burada.
En son SGK' tarafından 14 adet ilaç, TEB üzerinden 30 adet ilaç, toplam
Temmuz 2014 listesine göre 74 ilaç mevcut. Tabii bu oran git gide artıyor. 44 ilaç, 74
ilaç içerisinde geliyor. Bu sayı tabii tanı ve tedavileri yöntemlerini gelişmeyle ya da o
tarafa yapılacak yatırımlarla artacaktır. Vasıtamızda istenilen erişim adaletli bir
şekilde sağlanmış olacaktır. Mevzuat açısından ruhsatlandırma açısından 2011’den
beri klasik bir mevzuatımız, en son görüşlerimizi biz de sendika olarak bildirdik. O
zamandan beri Sağlık Bakanlığı çalışıyor.
Fiyatlandırma açısından belli bir oranda bir tanımımız var, ama tebliğde fakat
şu anda yetim ilaç statüsünde net bir tanımımız olmadığı için, bu alandan, bu
maddeden aktif olarak bir fiyat alınmış değil, normal ilaç statüsünde. Geri ödemede
yetim ilaçlara özgü bir düzenleme bulunmuyor. Tabii bu konuda beklentilerimiz var.
Paralel, daha önceki yapılan sunumlarda da olduğu gibi, diğer sektör temsilcilerinin
de dediği gibi, ruhsatlandırma süreçlerinde sıklık oranları, önceliklendirmeler,
başvuru süreçleri ve ücretlerinde iyileştirmeler. Denetim süreleriyle ilgili Hüseyin
Beyin de söylediği gibi, belli bir kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili taleplerimiz var.
Fiyatlandırma açısından belli bir fiyat, fazla fiyat ödenmesi belki teşvik edebilir
fiyatlandırma

politikaları

zaten

birazdan

değineceğim.

Sanayici

açısından

sıkıntılarımız var. Belki güncel kur uygulanabilir, çünkü bazı ilaçlara güncel kur
uygulanıyor. Bu ilaçları da o statüde kullanabiliriz. Geri ödeme açısından öncelikli bir

301

değerlendirme istenilebilir ilaçlara. Bazı ilaçlara yapılıyor. Bakanlıkların kendi
arasında geri ödeme süreçlerinde önceliklendirme yapılıyor. Yetim ilaçlara da bu
paralel olarak uygulanabilir. Süreler kısaltılıyor, son dönemde biraz daha hızlansa da,
bir önceki dönemde çok uzun sürelerde, bir iki yıl gibi beklenen süreler olmuştu. Tabii
bu bir devlet politikası da olabilir, ama işlemlerin, süreçlerin uzaması gerçekten
sektörü bütçesel açıdan ileriyi görme, sürdürülebilir ve öngörülebilirlik açısından
sıkıntıya sokmakta. Bütçe etkisi çok önemli. Bu değerlendirilerek, kamu ıskontoda
belki bu ilaçlarda standart olarak değiştirilebilir.
Şimdi, yatırımcı açısından ya da endüstri açısından sektör zor durumda. Tabii,
AİFD’nin de daha önce belirttiği gibi, kur ve buna bağlı olarak fiyatlandırmadaki,
referans fiyatlandırmaya bağlı olarak, fiyatlandırma politikalarının, iskontolarının
yansıması çok olumsuz etkiliyor. Tabii, yatırımcı daha iyi bir iklimde, daha iyi bir
yatırım yaparak, daha kaliteli bir tedavi ve tanı yöntemleriyle kaliteli etkinlik ve
güvenlilikten taviz vermeyen ilacını sahaya sürmek istiyor.
Bütün bu konuşmalar, sabahtan beri yaptığımız konuşmalarda herkes kendi
tarafından çok haklı. Akademik açıdan hocalarımız, tedavi ve tanıyı koyan
hekimlerimiz, hastanedeki uygulamalar bir hocamız örnek vermişti. “Fiyatların
düşürülmesi tanıları olumsuz etkiliyor” diye. En büyük sıkıntımız bütçesel açıdan
gerçek sağlığa ayrılan para içerisindeki, tabii ki sağlığa erişim arttı, sağlıkta dönüşüm
politikaları, bunu çok yükseğe taşıdı. Memnuniyet anketleri 80-90’lara kadar çıktı;
ama 40-50’den, 85’e çıkarmak çok kolay güzel, ama 85’ten 86’ya sıçramak çok zor.
Bu da kolay değil, bunu da sağlaması kolay değil, daha değişik yöntemler bulunması
lazım.
Yetim ilaçlara özel bu memnuniyetin artırılması için çok ciddi anlamda
çalışılması lazım. Yönetmelik de bunun için çok önemli olacaktır. Çünkü, hep biz topu
kuruma atıyoruz. Diyoruz ki yönetmelik yok, yetim ilaç tanımı yok. Bu sağlanırsa
belki, daha rahat onlar ve biz de daha rahat hareket edebileceğimizi düşünüyorum.
Ahmet Oğuz Bey burada mı, yok. Orta vadeli program çalışılmaya başlandı.
Burada da Sosyal Güvenlik Kurumu olsun Sağlık Bakanlığı olsun, Kalkınma
Bakanlığı, ekonomi ve maliyenin kurmayları gerçek anlamda Türk halkının olması
gereken, erişmesi gereken sağlık hizmetini sağlayıcı bir bütçeleme sistemine
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geçmesi gerekiyor. Tabii biz hep maddiyat, hep maddiyat demek istemiyorum; ama
kaliteli etkin, güvenli bir ilaca ve vatandaşımıza erişmesi gereken sağlık hizmetine
ulaşmak adına, sağlık harcamalarındaki artışın rahatsızlığı ya da ne bileyim olumsuz
etkilerini düşünerek, en ucuza ve bunları daha kısıtlamalı sistemlere geçilmesi, ciddi
anlamda sürdürülebiliri ve öngörülebiliri riske sokuyor. Bu her alanda olduğu gibi,
ilaçta da özellikle, yetim ilaçta da hastalarımızın bu ilaçlara erişimini engelleyecektir.
Burada açıklıkla konuşmak istiyorum. Yani bütçesel anlamda bir standart
artışlar ve bu bütçenin yönetilmesindeki biraz daha fazla profesyonel bakış açısını
geliştirirsek, bence yetim ilaçta da, özellikle, öncelikle konumuz olduğu için,
sağlayacağımız başarıyı, diğer tüm sağlık ve ilaç alanında sağlayacağımızı
düşünüyorum. Tarafların hep birlikte burada çalışması çok güzel. Zaten gün
içerisinde, işleyiş içerisinde herkes birbiriyle tekrar bu konuları konuşuyor, bu
sıkıntıları dile getiriyor; ama böyle ortamda hocalarımızın ve bu tip derneklerin, kaliteli
bu tip derneklerin ışığı altında da bunu sağlamak sonucun olumlu daha da iyi
olacağını düşünerek mutlu oluyoruz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Halil Beye de sunumlarından
dolayı teşekkür ediyoruz.
Bir hukukçu gözüyle yönetmeliğimize bakılsın diye düşünmüş sağ olsun
Derneğimiz. Av. Elvan Sevi Fırat Hanımefendiyi davet etmişler, buyurunuz.
Av. ELVAN SEVİ FIRAT- Herkese katılımı için çok teşekkür ediyorum. Başta
kurum temsilcilerimiz, arkasından hocalarımız ve bu değerli toplantıyı organize eden
Akılcı İlaç Derneği ve temsilcileri ve tüm katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum.
Son konuşmacıyım, işim oldukça zor. Sona kalan dona kaldığı için değil, slayt
hazırlamadığım için slaytlarım yok. Ben biraz bugün konuşulan konuları tekrar
etmemek adına aslında meselelere hukukun genel ilkeleri perspektifinden bakarak,
yapılan tartışmaların aslında hepsinin karşılığının hukukta da olduğunu ve sizin
ihtiyaçlarınızın tümünün ilkesel olarak hukukun içinde de yer aldığını vurgulamaya
çalışacağım.
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Sabahtan beri hepimiz çok değerli konuşmalar dinledik. Benim için çok
bilgilendirici bir toplantıydı. Her ne kadar endüstriye 12 yıldan biraz daha uzun süredir
danışmanlık hizmeti veren bir hukukçu olsam da, her katıldığım ilaç sektörü toplantısı
beni bilgi birikimi olarak bir adım daha öteye taşıyor bu da çok hoşuma giden ve bu
sektörün aslıda ne kadar büyük bir entelektüel birikime sahip olduğunu gösteren bir
şey.
Bizlerin dinlediği sunumlar içerisinde ve hepinizin tabii ki sektörün temsilcisi
olarak en net şekilde bildiği konu yetim ilaçların ekonomik anlamda kârlılığı düşük
ilaçlar olması nedeniyle, üreticilerinin çok küçüklüğü nedeniyle devlet desteklerine,
teşviklerine, normal ilaçlardan biraz daha fazla destek istiyor olması, destek
ihtiyacında olması. Fakat burada ekonomik boyutunu işin bir kenara koyduğumuz
zaman, resmi bir başka hususta almamız gerekiyor. O da hasta ve insan hakları
boyutu.
Bugün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. maddesinden çok kısaca
bahsedildi. Bu maddeyi tekrarlamaktansa, onun etik görünümünün ne olduğunu belki
konuşmak gerekir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 25. maddesi. Devletlere
bir tek vatandaşı için bile olsa, sağlık hakkına erişimi, sağlama yükümlülüğü yükler.
Dolayısıyla, aslında bizim burada konuştuğumuz hususlar sadece bir gereklilik değil,
bir zorunluluktan ve bir hükümlülükten de kaynaklanıyor.
Dünyada da aslında 30 yıllık geçmişi olan yetim ilaçların tartışılmaya
başlanmasının da belki arkasında işte o bir tek vatandaşın, bazen o bir tek dünyada
görülen genetik hastalığa sahip olan kişiye yardım etmek çabasının, devletin bu
konuda kendini yükümlü ve görevli hissetmesinin etkisi var. Sadece tabii ki,
uluslararası anlaşmalar bizim de tanımladığımız ve taraf olduğumuz anlaşmalar değil
mesele. Bizim anayasamızda var ve bu anayasa bizlere ve devletimize,
vatandaşların temel hak ve hürriyetlerine etki edecek olan sosyal engelleri ortadan
kaldırmak, herkesin hayatını, beden ruh sağlığı içinde yürütmesini sağlamak. Bu
amaçla sosyal kurumlar kurmak ve devletin gerekli teşkilatını oluşturmak görevini
veriyor.
Bütün bunların yanında, ben idari düzenlemelerin hukuka uygunluğunu
denetleyen Danıştay jargonuyla da bir konuşayım ve hukuki belirliliğin sağlanmasının
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da gerekli olduğunu ve devletin sadece uygulamalarıyla değil, insanların, herkesin,
toplumun sektör paydaşlarının, hastalarının, hekimlerin ve hukukçuların da
anlayabileceği dilde kaleme alınmış olan düzenlemelerle, uygulamalarında şeffaflık
sağlamasının da bir zorunluluk olduğunun altını çizeyim.
Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığımızın aslında bugün ve diğer kurumlarımızın
bugün burada olmasına çok çok önem ve değer veriyorum, böyle bir çalıştayın
yapılmasına. Fakat biraz daha farklı olarak, onların duruşundan, bu konulara azıcık
hız kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ben hukukçu olarak mevzuatı
okuduğumda, müvekkillerime ya da bana kendi uzmanlığım dolayısıyla sağlık hukuk
konusunda fikir soran, danışanlara biraz daha net görüşler verebilmeyi çok arzu
ediyorum. Umarım, bu çalıştay yetim ilaç sektöründe ve yetim ilaçlara ihtiyacı olan
hastalar açısından hukuki belirliliği de getirecek olan yazılı düzenlemelerin, topluma
açık olan kuralların gelişimi için bir adım olur ve bu adımlar daha hızlı bir şekilde
bundan sonra ilerler.
Nasıl bir hukuksal çerçeve sorusuna yanıt verilirken, aslında dikkate alınması
gereken bir başka husus da bizim sağlık kurumlarımızın iki başlı olması. Yani bu sırf
bu iki başlılık değil, Sağlık Bakanlığının sektörü regüle etme görevi var; ama Sosyal
Güvenlik Kurumunun da sağlık harcamalarını finanse etmek rolü var. Fakat bu
kurumlar birbirinden bağımsız idari kurumlar ve birbirinden bağımsız idari işlemler
yapıyorlar. Yani Sağlık Bakanlığının idari işlemleri doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu
üzerinde yükümlülükler tabii ki yaratmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de
bütün kurumların, bütün ilgili idari kurumların kendilerine ilişkin konularla ilgili
düzenleme yaparken, eşgüdümle hareket etmesi, aynı terminolojiyi kullanması ve de
ihtiyaçları değerlendirirken birlikte hareket etmelerinde çok büyük fayda var ve
açıkçası gereklilik de var.
Sağlık Bakanlığı açısından baktığımızda, az önce Süleyman Beyin de
sunumunda. Yapılması gerekenler ve sektörün aslında ulaşmak, yani hem
kurumların ulaşmak istediği konjonktür, hem de sektörün ihtiyaçları, hem de tabii ki
doğal olarak sonuçta fayda sağlayacak olan hastaların ihtiyaçlarına ulaşmak için
nelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Kaldı ki bunlar zaten yetim ilaçların, işte
dünyadaki 30 yıldan fazla geçmişinde ve birikiminde bulunmuş, keşfedilmiş, ulaşılmış
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olan hususlar. İşte GMP başvurusunda paralellik, ruhsat başvurularında öncelik,
klinik araştırmalar açısından kolaylıklar, ruhsatlandırma süreçlerinde ücretlerin
düşürülmesi, fiyatlandırmada avantajlı koşullar, referans fiyatının yüzde 100’ü güncel
kur

uygulamaları

ve

hasta

kayıtlarıyla

ilgili

mevzuatın

ve

düzenlemelerin

netleştirilmesi hususları var.
Ben bunlara bir şey daha belki ekleyebilirim. Yani yapılması gereken
yönetmelik değişiklikleri var tabii ki bütün bunların içerisinde. Belirtilmeyen
yönetmeliklerden birisi, “Beşeri Tıbbı Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik”
burada bir tane soru belki buraya sorabileceğim, benim de verecek bir cevabım yok.
Oturup incelemek gerekir, ama diğer ilaçlardan, yani normal ilaçlardan farlı olarak
yetim ilaçlar zaman zaman bir tane üretim tesisinde üretilmek zorunda olabiliyor ve
GMP denetimini oraya uygulayıp da, GMP’ye uygun koşullar olmadığını, diyelim ki
“kendi mevzuatımıza göre tespit ediyorsak, o ilacı almayacak mıyız, hasta ilaca
ulaşamayacak mı?” Sorusu benim aklıma takıldı tartışmalar sırasında. Belki
konuşulması gereken hususlardan birincisi bu.
Dolayısıyla da GMP’yi konuşurken, işin bu boyutuna da o üretim tesisinin
istenildiği anda, istenildiği yere taşınamayacağını, birden fazla alternatifinin
olamayacağını da belki gözetmek ve buna ilişkin de düzenlemeler için de bir önlem
almak lazım. Bir başka husus da belki düzenlemeler yapılırken, dikkate alınması
gereken

hastalık,

yani

hastalık

kayıt

çalışmalarının

bir

zorunluluk

haline

dönüştürülmesine engel olacak olan, en azından başlangıçta, yani bir pazara giriş
engeli yaratacak şekilde bir zorunluluk haline dönüştürülmesini engel olacak olan
beklentilerle ruhsatlandırma beklentileriyle yola çıkmak olabilir.
Burada bir konu daha konuşuldu. Nadir hastalıkların uluslararası standartlara
göre tanımlanıp, ardından ilaçların geri ödemesiyle ilgili ürün bazında değerlendirme
yapmak gerektiği görüşü tartışıldı. Ben de buna açıkçası katılıyorum. Sosyal
Güvenlik Kurumunun da kendi teşkilat kanunu, yani Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanununun, Sosyal Güvenlik Kurumuna alternatif geri ödeme modelleri ve üreticilerle
anlaşma yapmak konusunda da yetki verdiğini düşünüyorum. 73. maddesiyle.
Burada sağlık hizmeti sunucusu içerisinde ilaç firmalarını koyarsanız, yanlış hatırlıyor
olabilirim madde numarasını, ama 73. madde olması lazım. Orada sağlık hizmeti
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sunucularıyla, özel nitelikli anlaşmalar yapmak, Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş
yetkilerden birisi. Dolayısıyla, bence uzun süredir de Sosyal Güvenlik Kurumu bu
konular üzerinde çalışıyor, biliyorum. Alternatif geri ödeme modelleri Türkiye için
yetim ilaç sektörü adına bir açılacak olan kapı olarak da görüyorum ve hastalar için
de çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuya biraz daha önemle yaklaşılması
ve tartışmaların, değerlendirmelerin hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum.
Sosyal Güvenlik Kurumu açısından burada dikkate alınması ve belki
değerlendirilmesi gereken husus burada bir gelir, yani bir gelir oluşursa bir kurum
açısından bunu nasıl kaynaklarıma yansıtırım, nasıl bunu muhasebeleştiririm sorusu
olabilir. Ama bu çok teknik bir mesele, aşılmayacak bir konu da olmadığına
inanıyorum.
Burada yönergeyle ilgili olarak tespit ettiğim bazı hususlar var. Ama yarınki
çalıştay sırasında bunları zaten dile getireceğim. Dolayısıyla, yönergenin içerisinde
bir husus, yani yönergenin içerisinde değil, ama son olarak belirtmek istediğim bir
husus da hasta derneklerinin bir çatı altında toplanmasının Türkiye'de yetim ilaç
sektörü açısından çok değerli ve gerekli olduğu. Bu da tabii ki buradaki
kurumlarımızla doğrudan ilişkili bir husus değil, çünkü bu Dernekler Kanununun
yarattığı engeller var, hasta derneklerinin kurulamaması, birleşememesinde. Ama
belki devlet kurumlarımız, diğer devlet ve ilgili devlet kurumlarımıza konuyu intikal
ettirme konusunda bizlere destek verirse ve bu sektör sosyal paydaşlarına destek
verirse, bu konu aşılabilir ve hasta derneklerinin de kendilerini daha kolektif bir
şekilde temsil edebildiği bir platformun kurulması belki daha kolay olabilir.
Çok teşekkür ediyorum. Son konuşmacı olduğum için de beni çok ilgiyle de
dinlediğiniz için hepinize yeniden saygılarımı sunuyorum, sağ olun.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Biz de teşekkür ediyoruz, sağ
olunuz.
Halil Beyin bir ilavesi olacak sanıyorum.
Dr. HALİL AKÇE- Bir ekleme yapmak isterim. Kamuoyunda Torba Kanun
olarak bilinen, İş Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun
biliyorsunuz mükerrer Resmi Gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Orada alternatif
ödeme yöntemleri ve gelirle ilgili de düzenleme yetkiyi kuruma veriyor.
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Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Sayın meslektaşlarım;
ben önce paneli şöyle bir özetlemek istiyorum sizlere, ondan sonra da soru-yanıt
şeklinde devam edeceğiz.
Sosyal Güvenlik Kurumu adına katılan Halil Bey kendisinden bir örnek
vererek, tanının ne kadar önemli olduğunu söyledi. Diyabetten çölyağa bir tanının ne
kadar yıl içerisinde değiştiğini, iki yıl içerisinde değişerek şunu söylemeye çalıştı.
Öncelikle nadir hastalıkları tanımının doğru yapılması gerektiği ve buna bağlı olarak
da tanı merkezleri konusunda Sosyal Güvenlik Kurumunun son derece hassas
olduğu konusunu bir kez daha dile getirdi ki, bütün konuşmacılar keza bunun önce
tanı yoluyla gidilmesinin doğru olduğunu ve buna bağlı olarak da verinin bir şekilde
doğru birikeceğinden ve kullanacağından bahsetti.
Burada, Sosyal Güvenlik Kurumunda kişisel veri kanunun olmadığı konusu bir
kez, daha doğrusu kadük olduğundan kaynaklanan bir durum olduğundan bahsetti.
Özellikle Halil Beyin konuşmasında şu çok netti. 2007 yılında bütçeye olan etkisi
yüzde 1,24’ten, 2014’te yüzde 5,38’e doğru gelmesi yetim ilaçların dikkate şayan bir
durum. Bunu özellikle vurguladı ve daha da önemlisi, nadir hastalıkların tedavisinde
minimum ve maksimum değerler arasındaki büyük farklılıklar ve Türkiye'de doğru
ortada bir verinin olmamasının da önemini sorguladı. Yani özetle tanı merkezlerinin
mutlak surette güçlendirilmesi gerektiğinden bir dem vurdu.
Pelin Hanım, yapılacak bu kılavuzun pek çok değişikliğe de zemin
hazırlayacağından bahsetti. Tanımında prevelansında, tanı tedavi merkezlerinde,
uzman doktorların belirlenmesinde, hatta bu tanı tedavi merkezlerindeki laborantların
kalitesindeki ne kadarki olaydan vurguladı.
Uğur Hocanın yaptığı sunumda şu çok önemli. Türkiye'de şu anda 164 tane
tanının uygulandığını, tanı testinin uygulandığını. Avrupa'daki üç tane örneğe
baktığınız zaman, Almanya, Fransa ve İspanya’da 2007, 1606 ve 1800’lere yakın
tanı testi uygulanırken, Türkiye'deki bu rakamın 164 tanı testiyle olmasının altını
çizdi. Özellikle, kendi personel eksiliğinden dolayı orphanet’teki yapılanmanın biraz
daha güçlendirilmesi gerektiğine dem vurdu. Verinin orphanet’te değil de, özellikle
halk sağlığı olabilir veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olabilir. O bazda
toplanmasının daha doğru olacağı, daha akılcı olacağını söyledi.
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Süleyman Beyin konuşmasında özellikle şu çok önemliydi. Türkiye'deki ilaç
fiyatlarının Avrupa'ya göre yüzde 60’ın altında ucuz olması ve buna bağlı olarak da
artık sürdürülebilir bir noktanın altına gelmesinde yetim ilaç statüsündeki ilaçların
Türk Eczacıları Birliği tarafına doğru kayması ve buna bağlı olarak da bu yönden
ilaçların Türkiye'ye gelmesi noktasının altını çizerek, sabit bir kur uygulaması,
özellikle yetim ilaç uygulamalarında sürdürebilirliği devam ettirmesi bakımından
önemli olduğunun altını çizdi.
Bununla birlikte bu uygulamanın aynı zamanda Sağlık Bakanlığından
ruhsatlandırılması, Sosyal Güvenlik Kurumunda geri ödemesiyle birlikte devlet pek
çok katkılarının da olacağının altını çizdi. Gene Süleyman Beyin açıklamasında,
Sosyal Güvenlik Kurumunun alternatif geri ödeme modelleriyle ilgili yaklaşımlarının
da bu konuda AİFD üyeleri tarafından olumlu karışlanabileceği alındı ve daha da
önemlisi, bu ilaçlara hastaların hızlı erişimi bakımından adımların atılması, GMP
denetimleri de dahil olmak üzere, bunun toplamında ruhsatlandırma ve geri ödeme
sürelerinin 6 ila, 12 aylık bir süre içerisinde olmasının daha uygun olacağı konusunda
derneğin görüşlerini bildirdi ve tam erişim ve yatırım çekme bakımından da, özellikle
bu kılavuzun ve arkasındaki gelecek uygulamaların, değişikliklerin Türkiye'nin önünü
açacaklarından bahsetti.
Tunç Beyin yaklaşımı da. Öncelikle ortak çalışma, hem hasta dernekleriyle,
hem kamu, hem üniversite, hem sanayiyle birlikte ortak çalışmanın öneminden
vurgulandı ki, gerçekten takdire şayan bir durum bu. Hasta derneklerinde olması, bu
bazdaki yapılacak açılımların özellikle IS üyelerinin yatırımcılarının önünü açacağını,
bu konuda son derece yerli ilaç sanayinde de yatırım yapacaklarını vurguladı.
Elvan Hanımın hukuksal olarak görüşü son derece önemli. Hukuki
belirsizliklerin ortadan kalması için bu kılavuzların ve yönergelerin değişikliklerin
öneminden vurguladı. Hasta kayıtlarını ve buna bağlı olarak da bu yöndeki atılacak
adımların son derece önemli olduğunu ve bu yöndeki çalışmalara ışık tutacağından
bahsetti. Sosyal Güvenlik Kurumunun alternatif geri ödeme modelleri konusunda
atacağı adımların hukuksal olarak artık var olduğunu söyledi ve buna bağlı olarak da
hasta derneklerinin bir çatı altında toplanmasını, bundan sonraki mücadelelerinde
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haklılıklarının ortaya koyulması konusunda önemli adımlarının atacağının da sinyalini
verdi.
Benim özetle not aldıklarım bunlar. Atladığım bir şeyler varsa, katılımcılardan,
panelistlerden belki söz almak isterler; ama müsaade ederseniz, bunu ikinci yapalım.
Salona sözü bırakalım.
Soru ve katkı olarak buyurun.
Dr. SERDAR CEYLANER- Dr. Serdar Ceylaner Tıbbi Genetik Uzmanıyım.
Ankara İntergen Genetik Merkezinin sahibiyim, oradan geliyorum.
Şimdi, ilk önce Uğur Hocamın 164 rakamı herhalde orphanet’in rakamı diye
tahmin ediyorum. Çünkü, İntergen’de biz 1500 nadir hastalığı test ediyoruz.
Türkiye'de 29 özel, 46 tane de resmi genetik merkezi daha var. Ben Genetik Derneği
Yönetim Kurulu Üyesiyim aynı zamanda. Onlarla beraber toplanınca, herhalde hatırı
sayılır bir rakam ediyor. Ama orphanet ile ilgili ben Uğur Hocama da mail atmıştım,
Gönül Hocama da. Bir testin kaydı 4 ila, 8 dakika arasında sürüyor. Benim 1500 testi
kaydetme ihtimalim yok. Bizim daha iyi bir yöntemle, Hocamın da çok iyi söylediği
gibi buna Bakanlığa bunu iletebilmemiz lazım ki, Türkiye'deki gerçek test profili ortaya
çıkabilsin.
İkincisi; yine Halil Akçe…
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Sosyal Güvenlik
Kurumuna mı?
Dr. SERDAR CEYLANER- Yani bence Bakanlıkla Sosyal Güvenlik Kurumu
burada ortak hareket edebilir ya da ayrı ayrı verebiliriz. Artık nasıl olursa, ama
Türkiye'de bu konuda iyi miktarda test yapıldığını düşünüyorum.
İkincisi; genetik tanı merkezlerinin gelişmesiyle ilgili çok haklı tespitler var.
Fakat ilk sözü aldığımda da söylediğim gibi, en önemli mesele, bana da hep
yansıyan para meselesi. Maalesef, genetik testlerle ilgili ödemelerde çok ciddi
sıkıntılar oldu. Örneğin, basit bir örnek vermek istiyorum. Örneğin, osteogenez
imperfekte hastalığını test etmek için, sizin yaklaşık 150 reaksiyon dizi analizi
yapmanız lazım. Ama SGK' 21 reaksiyonun üzerine para ödemiyor. Öyle olunca,
birçok merkezde büyük testlere girilemiyor. Ayın sorunu Belçika’nın yaşadığını
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öğrenmiştim. Onlara test başına 200 Euro ödüyorlarmış. İster ne test yaparsanız
yapın, on reaksiyonda, yüz reaksiyonda büyük testleri Hollanda’ya gönderiyorlarmış.
Yani Türkiye'de o hale geldi. Çünkü, şöyle bir şey biliyorum. Giderek, Türkiye'den
yurtdışına giden test miktarında bir artış var ve Türkiye'deki test fiyatlarının üç ila, beş
katı yurtdışına para ödeniyor. Bu da çok ciddi para akışı.
Bir başka şey. Halil Hocamın da çok net, güzel belirttiği gibi, yanlış tanı
hastalarda komplikasyon demek, hastanede daha uzun süre tedavi demek. Bu
hastalara yatırdığımız gereksiz bir para var ve doğru tanıyı koyarsak, tedavi
maliyetleri düşecek ve bir de burada gidişattan böyle bir algı çıktı. Nadir hastalıkların
tek tedavi yöntemi yetim ilaçlar değil. Bazıları çok basit tedavi edilebiliyor ve çok ucuz
maliyetleri. Biz tanıyı artırdığımızda, gereksiz hastaneye gidip gelen, komplikasyon
yaşayan hasta sayısında çok ciddi bir azalma olacak. SGK'nın giderlerinin çok
azalacağını ve yetim hastalıklara verilen, ilaçlara verilen paranın arada kaybolup
gideceğini düşünüyorum.
Bir başka önemli konu da. Merkezlerin desteklenmesi konusunda, Sağlık
Bakanlığı ile SGK'nın beraber çalışması gerektiğini düşünüyorum. Bir de yeni bir tanı
merkezi

sisteminin

kurulması

gerektiğini

düşünüyorum.

Nadir

hastalıklar

polikliniklerinin, hastanelerde açılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, çoğu nadir
hastalığın birden fazla komponenti var. Bir bu uzmanlık, bu o uzmanlık, bakıyorsunuz
hasta örneğin yakın zamanda yaşadığım bir örnek. Hasta diyabet için endokrinde
takip ediliyor. İnfertite nedeniyle kadın doğumda takip ediliyor. Efendim şunun
üzerinde, burada böbrek yetmezliği nedeniyle hasta moditip 5 aslında tek bir branşta
takip edilebilir veya doğru tanıyla, doğru tedavi alabilir. Özetle bu.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Hocam teşekkür
ediyorum, sağ olun.
Yanıt vermek ister misiniz, yoksa toplu alalım, isterseniz sonra dönelim, uygun
görür müsünüz değerli katılımcılar?
TOLGA DOĞRU- Merhabalar, Tolga Doğru, İlaç Eczacılık Dairesi Başkanı,
GSS.
Şimdi, tabii mevzuattan bahsediyoruz. Aslında bir mevzuatın oluşturulmasında
belki ona yardımcı olabilecek diğer mevzuatların da oluşturulması, hatta aynı
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doğrultuda, aynı zaman diliminde yapılması gerçekten önemli. Konuşmacılara
teşekkür ediyoruz. Aslında verilen mesajlar hepimiz açısından önemli mesajlar ve
aslında sadece tek bir mevzuat oluşturmayla değil, aslında bir mevzuat oluşturmak
için diğer gözümüzden kaçan ayrıntılar için de usul ve esasları belirlemek zorunda
olduğumuz da aslında bir bakıma aşikar.
Şimdi, tabii biz bu dönemde bir alternatif ödeme modeli, bir şekilde bir çıkış
noktası gibi gözükse de, Torba Yasada biz bunu usul ve esasların belirlenmesi
hususunu da tabii ki madde olarak geçirdik. Hepimize hayırlı olsun. Şimdi bunun
mevzuatını

oluşturuyoruz.

Bu

mevzuat

oluşturma

aşamasında

da

tabii

katılımcılarımız çoğunluğu endüstri temsilcisi olduğundan bu haberi de verebiliriz.
Bundan yaklaşık bir ya da iki ay önce endüstri temsilcileriyle, dernek temsilcileriyle bir
toplantı gerçekleştirdik.
SGK' olarak bundan sonraki süreci beraber yönetelim istekliliğimizi kendileriyle
paylaştık. Sağ olsunlar, onlar da aynı şekilde olumlu karşıladılar ve kendilerinden
geçen hafta toplantıları beraber yapmak hususundaki kendi temsilcilerini bizlere
önerileriyle beraber gönderdiler. Herhalde bu ayın sonu veyahut da ekimin başı gibi
artık Torba Yasadan geçen alternatif ödeme modellerinin gerçekten çok hassas ve
usul ve esasını belirlemek zorundayız. Gözden kaçabilecek, sizler sahada, bizler
kurumda gözümüzden kaçabilecek bütün ayrıntıları o mevzuata yansıtmak
durumundayız. İlerideki sıkıntıları yaşamamak adına.
Bunu paylaşmak istedim. Bu birliktelik başlıyor inşallah. Bundan sonraki
beraber hareket etme istekliliğimizin önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimize hayırlı
olsun diyorum. Bunun dışında, söyleyebileceklerim bu kadar.
Çok teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Burcum Hanım
buyurun.
BURCUM UZUNOĞLU- Birinci öncelik verilen ürünler için GMP süreçleriyle,
ruhsatlandırma süreçlerinin paralel olarak devam ettirilmesi, değerlendirilmesi sektör
olarak uzun süreden beri beklediğimiz bir gelişmeydi. Şirketim ve sektör adına
öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ama açıklığa kavuşturulması gereken bir nokta
daha var. Henüz resmileşmedi, resmi olarak yayınlanmadı bildiğim kadarıyla. Bunun
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öncesinde, birinci öncelik verilmiş olan ve GMP süreçleri devam eden ürünler var.
Aynı

haktan

o

ürünler

de

yararlanabilecek

diye

umuyorum

ve

bunun

konfirmasyonunu rica ediyorum.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Daha önceki başvurularla ilgili
değerlendirmemizi ayrıca yapacağız. Resmileşmesi konusunda ise, dün Sayın
Başkanımıza imzaya olura sunuldu ve resmileşti; yani bizim açımızdan artık
resmileşti. Önümüzdeki haftadan itibaren bu geçerli bir resmi bir belgedir ve oluru
alınmıştır.
FERDA ÖZKINAY- Ferda Özkınay, Ege Üniversitesi Pediatri ve Tıbbi Genetik
Ana Bilim Dalından.
Şimdi, ben birkaç tane tespit yaptım, onları söylemek istiyorum, birkaç tane de
öneride bulunmak istiyorum. Uzun süredir bu sürecin içinde yer alan birisi olarak,
2009’dan beri orphanet’in Sağlık Bakanlığının birlikte yapmış olduğu hemen hemen
bu konudaki tüm toplantılara katıldım. Ayrıca da Türkiye'nin çok başarılı olduğu bir
alanda talsemi önleme programı içinde aktif olarak yer aldım ve gururla söyleyebiliriz
ki talesemi önleme programı çok başarıya ulaştı, yüzde 90 talesemili doğumların
sayısı biliyorsunuz Türkiye'de azaltıldı ve bu nasıl yapıldı? Bilim adamlarıyla,
akademisyenlerle, Sağlık Bakanlığının ve hastaların, hastanelerin işbirliğiyle yapıldı.
Bir kere Sağlık Bakanlığı ya da otoriteler işin içinde olmadıkça, hiçbir şeyi
başaramıyorsunuz. Talesemi önleme programında Siirt’ten, Tekirdağ ve Edirne’ye
kadar bütün iller dolaşıldı. İlk önce nerelerde, hangi sıklıkla hastalıklar var, o tespit
edildi.
Benim şimdi tespit ettiğim bir konu. Nadir hastalıklar için de öyle. Harun Beyin
bir slaydı vardı. Birtakım ilaçlar doğuda daha çok kullanılıyor. Sayıları verdi, birtakım
ilaçlar batıda daha çok kullanılıyor ya da sayılar birbirinden çok farklı. Neden? Çünkü
genetik hastalıklar biliyorsunuz, nadir hastalıkların büyük çoğunluğunu oluşturuyor ve
genetik yapısı ülkemizin çok heterojen. Dolayısıyla, bu yönetmelikte kurullar
oluşturulurken, ekspert kurullar oluşturulurken, bu dikkate alınmalı. Yani bölgelere
göre fazla olan hastalıklar saptanmalı ve o konudaki eksperter ayrı kurullar
oluşturulmalı ve merkezler kurulurken de, tanı merkezleri, önleme merkezleri bu
bölgelerin ihtiyacına göre düzenlenmeli diye düşünüyorum. Doğuda farklı, batıda
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farklı. Talesemi için de öyleydi, hâlâ 44 ilimizde talesemiyle ilgili hasta sayısı fazla
olduğu için, oralarda tarama yapılır, diğerlerinde biliyorsunuz tarama yapılmaz. Bu
hastalıklar için de öyle olmalı.
Bir başka konu. Etik konusu çok önemli. Bütün bu çalışmalar yapılırken, bir
etik kurulun oluşması lazım. Gerek tanı konusunda, gerekse tedavi konusunda
uygulayıcıları denetleyecek ya da yol gösterecek bir etik kurul olmalı bu. Çünkü,
genetik hastalıkların tanısını 30 yıla yakındır yapan birisi olarak biliyorum ki, bir
mutasyonu taşıyan iki ayrı hastada, aynı mutasyonu taşıyan birinde ilaç uygulamanız
gerekebilir, diğerinde uygulamanız gerekmeyebilir. Bu konuda ekspertlerin karar
vermesi lazım ve gelen hastalardan yine biliyorum, çok büyük yanlışlıklar yapılıyor,
bunların önlenmesi lazım.
Bir başka konu da, Sayın Yann EURODIS temsilcisi olan arkadaşımızın bir
önerisi oldu. “Avrupa Komisyonunun birtakım kuruluşları var, İRDİK ve SER gibi
kuruluşlar. Buna başvurarak gözlemci olabilirsiniz” dedi ve biz burada bir kurul
oluşturup, Sağlık Bakanlığı ya da SGK' yetkilileriyle birlikte, bunu somuta geçirebiliriz.
Yani bir an önce bunun başvurusunu yapıp, buraya gözlemci olarak katılabiliriz.
İlerideki çalışmalarda bize bu yol gösterebilir diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Hocam teşekkür
ederiz. Ali Hocam bir söz istedi.
Prof. Dr. ALİ DURSUN- Ben Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi
Metabolizma Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum.
Şimdi, bu nadir hastalıkların bu kadar gündeme olması hakikaten bizim için
çok sevindirici. Çünkü, Türkiye'de nadir hastalıklarla ilgili olarak ilk çalışmayı
başlatan, İmran Hoca olsun ve ondan sonra devam eden bizim Hacettepe
Üniversitesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Hocam, yetim ilaçlarda
ilk projeyi alan diyelim mi TÜBİTAK’tan da?
Prof. Dr. ALİ DURSUN- Evet, öyle diyelim. Hacettepe Üniversitesi hakikaten
bu konuda öncü yapmış durumda. Şimdi, bununla ilgili olara konuşacak çok şey var.
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Yani şurada günlerce bu konuyla ilgili olarak konuşabiliriz. En çok bu hastalarla
muhatap olan hekim olarak da bunu özellikle söylüyorum. Çünkü hekimlik bir
garsonluktur aslında. Yani siz arka planda size pişirilen bir şeyi sunarsınız. Eğer
hasta size onu şey yapmazsa, kafanıza geçirebilir ve siz onu anlatmaya çalışırsınız.
Arka planda pek çok aksaklıkların ne olduğunu, ilerlemediğini, ama hasta onu
anlamayacaktır. O yüzden, bu sorunları en çok bilen kişilerden birisi olarak
söylüyorum. Bundan on yıl önce mukopol saktarikozla ilgili olarak bir hasta geldiği
zaman, karşınızda solunum sıkıntısı çeken bir çocuk geldiğinde, maalesef bunun
tedavisi yok. Annesi hakikaten demek ki önemli bir şey ve bu çok kolay bir iş değil.
Şu anda tedavinin başlaması bizim için çok sevindirici. Ama bu tedaviye
başlarken, bu açıdan bakarken de, kendi ülkemin realitesine, sağlık sistemine, diğer
çocukların haklarını da bir arada gözetmem gerektiğini düşünüyorum. Şimdi, bunlarla
ilgili olarak ikinci olarak söyleyeceğimi bu tür nadir hastalıklarla biz karşılaştığımız
zaman, benim tehlikeler gördüğüm zaman, hekim, hasta, firma açısından bazı
tehlikeler var.
Bunlardan birincisi; bu nadir hastalıklarla ilgili olarak işin doğası gereği
görüyorum ben bunu. Yani hiçbir firmanın bu şekilde bir davranış paterni içine
girdiğini düşünmüyorum, onun özellikle vurgulamak istiyorum. Ama bu nadir
hastalıklar o kadar büyük bir tsunami gibi geliyor ki, Türkiye'nin üzerine. Çünkü,
orada söylediler, Avrupa’daki altıncı büyük pazar diye söylediler. İnanın bana, çok
yakın bir zamanda dünyada birinci pazar haline gelecek. Ben bunu görüyorum. Yani
her yıl yeni yeni hastalıklar tanımlanıyor ve ilaçlar ortaya çıkıyor.
Şimdi bu işin doğası gereği, ben kendimden biliyorum. Hasbelkader hekim
olmaya, bilim adamı olmaya, laboratuarda çalışmaya ve öğrenci yetiştirmeye
çalışıyorum ve etik açısından olsun ve diğer bağımsız araştırma düşüncesi açısından
bu bağımsızlığın tehlikede olduğunu görüyorum. Yani bu süreç içerisinde, bu süreç
bu olayın doğal bir süreci aslında yani. Şu firma veya bu firmanın davranış
patentinden kaynaklanan bir şey değil diye düşünüyorum. Hastaların suiistimal
etmesini çok rahatlıkla görüyoruz. Örneğin, mukopol saktarikoz slaytlarda vardı,
başka bir şey için hazırlıyorum. Bir tane hasta mukopol saktarikoz, gebe kalıyor,
prental tanı yapılıyor, aileye söyleniyor, aile doğruyor ve hiç kimse ona tekrar devlet
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bunun tedavisini vermek zorunda. Yani hiç kimse o zaman diğer çocukların hakkı ne
diye ben sormak zorunda kalıyorum. Yani, bu konudan da, yani ailelerin bir suiistimal
konusunun da mutlaka bir düzene sokulması gerekiyor. Bu yeni tedavi ilaç, yeni
ilaçlar, nadir ilaçlar ortaya çıktığı zaman, diğer alternatif ilaçların geri plana itilmemesi
gerekiyor, yani alternatif tedavi metotlarının da mutlaka öne sürülmesi ve geri plana
atılmaması lazım.
Mesela örneğin, mukopol saktarikozlardan ben şuna inanıyorum. Yani
biyokimya bilerek hasta takip eden bir kişi olarak hücre networkunun değiştirilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Tek bir molekül yerine, çünkü ben transplantal üç gün önce
Irak’tan gelen transplantasyon yapılan hasta geldi ve ben ona baktığım zaman,
hakikaten transplantasyon yapılan, kemik ile transplantasyon yapılan hastaların daha
bir iyi durumda olduğuna dair bir inancım var. Ama bu hani dediğim gibi bu sadece
fenilketenürü hastalarında da böyle. Yani bu yeni ilaçlar ortaya çıktı diye, diğer klasik
alternatif ilaçları göz ardı etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
İkincisi; firma arkadaşımız söyledi. İlaçlarla ilgili olarak bazı parametrelerle ilgili
olarak değişiklik yaparak, ilaçla ilgili olarak yüzde 19 tasarruf yapabilirim dedi. Ben
size çok iyi bir tasarruf şekli söyleyeyim: Şu anda devlet, SGK' 220 milyon ödüyor, ilk
beş ayda. Yani bu 500 milyon TL demek. Şimdi, Sağlık Bakanlığında ben
Kahramanmaraş’ın Beştepe İlçesi’ne kadar, dağ köyüne kadar gittim ve Sağlık
Bakanlığını aradığım zaman, bana yol tahsis ediyorlar, hemşire tahsis ediyorlar,
araba tahsis ediyorlar. Neden Sağlık Bakanlığı o harcadığı 500 milyon TL’nin belki
şey de değil, sadece otobüs parasını vererek ve oradaki misafirhanede barındırarak,
neden bizleri aktivite edip, oradaki bu otozamal resesif hastalıklara bağlı olarak
gelişen ve oran yüzde 21,4 bunu azaltmaya çalışmıyoruz. İnanın, bunu yaptığımız
zaman, bu oran değil yüzde 19, yüzde 50’lere inecektir.
Sağlık Bakanlığının bu konuda çok iyi bir altyapısı olmasına rağmen, kesinlikle
bu konuda daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Toplantının başında şu
sunuldu. “Hani biz biyoilaç geliştirebilir miyiz?” diye. Şimdi, bu teknolojiyle haşır neşir
olan, neredeyse üç dört yılda bir bir doktora programı bitirmiş gibi hissediyorum
kendimi. Gerçekten öyle, yani inanılmaz bir ilerleme var ve bunu takip etmek de zor.
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Şimdi, bu biyo teknolojiyle ilgili olarak tanı kitleri, biyo belirteçler, ilaç geliştirme
biyo informatik analizlerle ilgili olarak malzemelerin geliştirilmesi bu biyo teknolojinin
en önemli unsurları, parasal unsurları. Fakat bunu geliştirebilmemiz için bizim bazı
unsurlara ihtiyacımız var bir, kalifiye insan gücüne ihtiyacımız var. Temel bilincimiz
var mı, iyi bir fizikçimiz var mı, iyi bir kimyacımız var mı; iyi bir biyologumuz var mı?
Ben yeni bir hastalık bulduk diyoruz, biyo belirteç bulmaya çalışıyoruz. Ankara'nın
içinde üniversiteleri dolanıyorum ve bir doğru dürüst o biyo metabolitin ne olduğunu
ortaya çıkartabilecek, teknik altyapıyı bırakın, insan beyni bulamıyorum. Yani o
yüzden çok da böyle biz nadir molekül geliştireceğiz diye bu açıdan çok o kadar hani
realitenin dışına çıkmamanız gerekir diye düşünüyorum.
Omik teknolojileri var, onları geliştirebiliyor muyuz, hayır. Yani mümkün değil,
çok geç. Biyo bankalama, Hacettepe Üniversitesi bir tek biyo bankalamayla ilgili
olarak Hacettepe’de çok güzel bir örnek var. Onun dışında, biyo bankalamayla ilgili
olarak tek bir örneğini göremedim. Belki diğer büyük üniversitelerde vardır.
Registration Uğur burada, senelerdir uğraşıyor. Yani biz halen elimizde ne kadar
hangi –Ferda Hocam da söyledi- hastalık var, nedir tanıları? Bir profilimiz yok. Yani
bu dünyanın en basit işi, reaistration işi. Bu yok, en önemlisi genom veri bankamız
yok bizim. Yani nadir hastalıklarla ilgili hem tanısal açısından olsun, hem tedaviyi
belirleme açısından olsun, hem bu hayal ürünü olan, bana göre bu nadir ilaçların
geliştirilmesiyle ilgili olarak büyük bir genon veri bankasına ihtiyacımız var.
Yann

Üniversitesindeki

Türk

genon

bankasındaki

olan

DNA

sayısı,

TÜBİTAK’ta benim beraber çalıştığım Genin Merkezinden çok daha fazla. Viskansun
Üniversitesindeki çok daha fazla. Çin'e gönderdik, Çin'e gidin Çin'in laboratuarında
çok daha fazla. Yani biz burada sonuç olarak tamam bazı teknik şeyleri halledelim,
hastaların haklarını mutlaka koruyacağız; ama genel perspektif ve genel hatlarımızı
sağlama almadığımız takdirde, büyük bir tsunami geliyor ve biz bunun altında ezim
ezim ezileceğiz.
Son olarak şunu söylemeye çalışıyorum: Yani tabii ki Ar-Ge şirketleri bu nadir
ilaçlar geliştirildikten sonra, bugün örneğin Mustafa’nın bir tezi vardı. Onu örnek
vereyim. İki yıl boyunca verdiğimiz, MFS tedavisine verdiğimiz hastalarda çok bir
faydasını görmedik. Kullanmayalım mı, kullanalım, mutlaka kullanacağız. Bugün onu
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örnek veriyorum. AYF 14 vardı, AYF 16 var. Yani yarın bir gün santral sinir sistemine
etkisi yok diyoruz. Yarın başka bir molekül yapacaklar, birleştirecekler ve santral sinir
sistemine etkisi olan bir madde olacak. Tabii ki, bu bir süreç, bu medeniyetin bir
süreci ve biz buna katkıda bulunmak zorundayız. Ama ben ülkenin gerçekleri olarak
neden geliştirilen ilacın bütün Ar-Ge parasını bu dağınıklık, DİS organizasyon
yüzünden Türk milleti ödesin diyorum. Anlatabiliyor muyum ne dediğini, yani buna
destek vermemiz gerekiyor, ama kendimizi koruyarak bunu vermemiz gerekiyor. Bu
doğal bir süreç, bunu yapmak zorundayız, medeniyet böyle giriyor. Bu tedavi şekli de
buna gidiyor. Yani bundan ne bileyim 700 yıl önceki İbn-i Sina’nın şeyine baktığımız
zaman, biz nasıl görüyorsak, 50 yıl sonra da insanlar bize baktıkları zaman
diyecekler ki, bunlar bu parametreleri bilmeden, nasıl tedavi ediyorlar diyecekler.
Burada kendimizi korumamızı bilmemiz lazım. Bunu koruyabilecek olan
parametrelerimiz var. Ama çalışmamız gerekiyor, sinerji yaratmamız gerekiyor.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Ali Hocam çok teşekkür
ediyorum. Sözünüzü kesmedim. Hakikaten ayrı ayrı konulara çok ayrıntılı değindiniz,
çok teşekkür ediyorum.
Buyurun.
SİNEM ALTINTOP- Merhabalar, ben Sinem Altıntop, pfizer ilaçları.
Burcum’un da teşekkür ettiği gibi ben de teşekkür etmek istiyorum. Paralel
başvuru GMP’de gerçekten uzun süredir beklediğimiz bir konuydu ve netleşti. Avukat
Hanımın da bahsettiği gibi yetim ilaçlarda üretim tesisleri gerçekten yetim ilaçların
üretim tesisleri de çok yetim oluyor. Yani tek yerlerde ve şu bir gerçek ki, kutu sayısı
da çok az olduğu için, belki yılda bir defa üretim yapıyorlar. Belli zamanlarda üretim
yapılıyor. Bazen planlarına göre daha uzun sürede bir kere yapılıyor.
Dolayısıyla, GMP denetimlerini planlamak da çok kolay olmuyor. Burada
istediğimiz şeylerden birisi ruhsatlandırma sürecinin hızlandırılması ise eğer, her ne
kadar paralel başvuru bir açılım yaratsa bile yetim ilaçlara. Aslına bakarsanız, bu
planlamadaki denetim şubesi çok güzel planlamalar yapıyor, bu doğrultuda. Ama,
bence bu benim fikrim. İdeal olan yetim ilaçlarda GMP sürecinin bağımsız olarak
yürümesi.

Nasıl

birtakım

veriler

ruhsattan

sonra

tamamlama

koşuluyla

ruhsatlandırma kesiliyorsa, GMP de ruhsattan sonra tamamlanabilir koşuluyla
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ruhsatlandırma sürece yürütülebilir ve GMP paralel olarak yürüyüp, tamamlanabilir
görüşündeyim. Bunu paylaşmak istedim, teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Şimdi mi yanıt vermek
istersiniz, sonra mı toplayalım.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- GMP bir öncelikli verdiğimiz,
bunlar da muhakkak bunların içinde. Zaten o paralel başvuruyla kabul edilmiş
durumda. Ama ilaç için en önemli nokta güvenilirlik. Bundan asla taviz
veremeyeceğimize göre, GMP denetimi olmadan, ruhsatlandırmasını düşünmek de
çok doğru bir şey değildir diye düşünüyorum.
GÖNÜL OĞUR- Kısa özetlemeye çalışayım. İzin veriyor musun, söz alabilir
miyim?
Birinci konu arkadaşlarımın görüşlerine çok katılıyorum. Çocuk genetik ve tıbbi
genetik alanında çalışan. Ama belki bazı noktaları gene pratik çözmemiz gerekli.
Birincisi; yarın mevzuat gene olduğu için bunlara değinmek ihtiyacını hissettim.
Yetim ilaç tanımında ben şahsen insidans ve frekans verilerinden uzak durulması
kanaatindeyim. Belki bir tanım yapıp “ve veya” kelimesi eklenebilir. Çünkü, hemen
aklıma otistik çocuklar geliyor. Bugünlerde son dönemde dünya bilimcilerinin çok
ilgilendiği bir konu. Sıklık olarak yüksek olduğu bilinen bir hastalık, ama ilaç söz
konusu değil. Böyle bir ilaç ortama çıktığı zaman, o tanıma girmeyeceği için, bütün
bu avantajlardan yararlanamayabilir ve öncüllüğün elde edilmesi sakıncalı olabilir.
Yani o tanımda bu rakamlardan uzak bir ifadenin geçmesi gerektiği kanaatindeyim.
Çünkü, çok insidans bağımlı bir şey değil bu tanım, yararları daha doğrusu.
İkincisi; bu kayıt meselesi biraz galiba farklı algılandı. Orphanet veri kayıtları
bir sıklık çalışması değil. O nedenle bu verilerin bakanlığa geçmesi halinde aslında
bizim birçok arkadaşımızın değindiği, Ali ve Ferdadi dahil, tanımı ifade etmeyecektir.
Biz aslında hastalıkların bölgesel sıklıkları anlamında veri kaydının çok önemli
olduğunu düşünüyoruz. Bakanlık bunu peki nasıl elde edebilir? Bence bu
ruhsatlandırmış

veya

referans

merkezi

haline

getirmiş,

bölgesel

kurulların

hızlandırılması gerektiğini düşünüyorum ve bölgelerde bir veya iki tane tanımlanmalı
diye düşünüyorum.
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Bu ruhsatlandırma ya da belgelenme işi, fikri için de mesela bulaşıcı
hastalıkların tanım zorunluluğu gibi tanı almış, kesin tanı almış hastalıkların
bakanlığa bildirilme zorunluluğu getiriliyor. Yoksa, çok iyi çalışma, çalışkan olma,
ilgilenme, ilgilenmeme gibi kişilere, bireylere bırakılan bir çalışma haline gelmemesi
gerekli. Zorunlu bir kurumsal yapı içinde biz onu bildirmeliyiz. Böylece sanıyorum bir
ikincil iş, belki direkt olmasa bile, insidans çalışması ortaya çıkmış olabilir.
Bir üçüncü konu. Çok belki erken bunu söylemek için, ama fotelterapi mevzuat
içine girmeli mi diye düşündüm. Çünkü birçok ilacın yeni doğan döneminde
başlanması bile bazen geç tanımın içine girebilir. Bugün bunu konuşmak için çok
erken, ama mevzuatta böyle bir açılım bırakılabilir mi, belki tartışmaya değerdir diye
düşünüyorum.
Bir başka konu. Aslında direkt mevzuatla ilgili değil, ama tanı için dünya
işbirliğinin hâlâ gerekliliğini düşünüyoruz. Ben de Uğur Hocamın verdiği rakamlara
birazcık katılıyorum. Serdar beni hoş görsün. Çünkü, tanı merkezlerinde tanı
koyabilmenin tanımları var. Her halde vaktimiz uygun değil, bunu ifade etmek için.
Standardizasyon

ve

akreditasyon

çok

önemli

bu

tanımlarda.

Hâlâ

dünya

ortalamasının gerisindeyiz biz. Bu nedenle, bu konudaki gelişmeleri farklı bir şekilde
yorumlamak lazım.
Bir tek cümleyle bitireceğim. Bir merkeze çok ileri teknolojinin yerleştirilmesi,
tanı konulması anlamına kesinlikle gelmiyor. Verilerin değerlendirilmesi ve doğru yola
çıkması için çok ciddi bir emek gerekli. Herhalde onu düşünmek zorundayız.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ederim
Hocam, sağ olun.
Buyurun lütfen son sözü size veriyorum.
Dr. MERAL KAYIKÇIOĞLU (Ege Üniversitesi Kardiyoloji Bölümü)Akademisyenim, Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Ege Üniversitesi Kardiyolojiden.
Erişkin hastalarla ilgileniyorum. 19 yıldır lipit polikliniğinde hekim olarak
çalışıyorum kendi üniversitemde. 16 yıldır pulmoner hipertansiyon ve diğer birtakım
emzim eksiklikleri de son dönemde ilgilenmeye başladım.
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Bütün bu konuştuklarımız gerçekten çok umut verici ve gelecek için
hastalarımız için, bu ülke için yapmamız gereken şeyler. Fakat farkındaysanız, biz
hekimler mikrofonu aldığımız zaman hepimiz çok uzun konuşuyoruz. Gerçekten,
burada bize o kadar büyük bir yükümlülük düşüyor ki ve günlük pratiğimizin içerisinde
biz aslında o kadar çok şey yapıyoruz ve bizden bekleniyor ve bunun içinde de çok
bunalmış, aslında bu sistemi nereye yönlendirecek ve doğru bilgiye sahip olanlar da
biziz ve bunu da ifade etmek için de çok uzun konuşma ihtiyacı hissediyoruz.
Hekime düşen yükümlülük dediğim gibi çok fazla. Günlük pratiğin içerisinde,
tanı koyacaksınız, tarayacaksınız, hastayı eğiteceksiniz, ailesini eğiteceksiniz, ailesini
eğiteceksiniz, tedaviye ikna edeceksiniz. Yani inanılmaz bir süreci başarmanız lazım,
ama bu da ilave bir zaman, enerji demek, bunu da kabul etmek gerekiyor ve artı
bunu yapabilmek için de hekimin iyi bir eğitim alması ve bilgi düzeyinin iyi olması
gerekiyor.
Şu an Türkiye'de maalesef ki bütün bu bahsedilen, adı geçen hastalıklar tıp
fakültesi eğitiminde ayırıcı tanı içerisinde geçiyor. En azından benim kardiyoloji
eğitimim içerisinde. Biz bir purumer hipertansiyonun ayrı bir ders olarak anlatıldığı
fakülte sayısı çok az ve giderek de bu hastalıkların sayısı artıyor. O yüzden de
mezuniyet sonrası eğitimin çok iyi bir şekilde verilmesi lazım, bu önemli bir
problemimiz ve bu konuda da gerçekten Türkiye olarak çok yetersiziz.
Birkaç tane not almıştım, onlardan da bahsedeyim: Bir de iyi eğitim, iyi hekim
dedik. Her hekimin de bu hastalıkları tedavi etmemesi de gerekiyor, bu da önemli.
Yurtdışında tabii ki bu hastalıklar heterojen bir grup. Örneğin, homozigot, homelo
hiperkolesterol, hipertansiyon var. Bazı ülkeler bunlarla ilgili çok yol kat etmişler ve
belli kılavuzlar oluşturulmuş durumda. Mesela, geçtiğimiz ay, .. hiperkolesteral için bir
kılavuz yayınlandı. Bir merkez nasıl olmalı, tedavinin basamakları nedir, hangi ilaçlar
benim bunlar çok iyi biliniyor.
Pulmaner hipertansiyon için keza öyle. Bizim de onları gene ülke ihtiyaçlarına
göre benimseyip, uygulamamız lazım. Ama burada da biraz geri kalıyoruz. Özellikle,
mesela bir örnek vereceğim. Biz pulmoner hipertansiyonda ahizem engelli hastalarda
SGK' için endikasyon dışı başvururken veya normal başvururken, mutlaka
vazoreaktifite testi istiyor bizim şu an ülkemizdeki kurumlarımız. Ama biz yıllardır
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biliyoruz ki, bu hastalığın bu teste pozitif cevap vermeleri imkansız, çünkü bu
tedaviden fayda görmezler ve biz ekstra zamanı masraf ve hastaya eziyet olarak bu
testi yapmaya yıllardır devam ediyoruz, sadece kurum bunu istediği için ve yıllardır
kılavuzda bu biliniyor ki, normalde yapılmaması gereken bir şey, yani ilave bir
problem. Bunları aşmamız lazım ve bunun için de akademisyenlerin ve daha doğrusu
bu konuyla ilgilenen hekimlerin bir araya gelip, esas merkezlerin oluşturulması.
Merkezlerde bu hastaların tedavi edilmesi ve tarayan hekimlerin de bunları belli
bölgelerdeki merkezlere ulaştırması gerekiyor ki, pek çok ilgili kılavuzda da bu
öneriliyor. Hatta kılavuzlarda merkezlerin tanımlamaları yer alıyor.
Ben teşekkür ediyorum, uzun konuştum, kusura bakmayın.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Geç söz verdiğim için
kusura bakmayın. Müsaadenizle toplantıyı kapatmak zorundayım. Başkanımıza sözü
veriyorum.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ (OTURUM BAŞKANI)- Ben daha fazla uzatmak
istemiyorum. Artık yeterince sabırları zorladığımız düşünüyorum. Öncelikle katılımları
için teşekkür ediyoruz.
Yalnız bir noktayı, hatta iki noktaya vurgulamam lazım. Birincisi Ali Hocam çok
önemli bir noktaya parmak bastı. Genetik hastalıkların tedavisinin ve yöntemlerinin
sadece ilaca bağlı olarak kalmaması gerektiği noktasında, bu konuda da çok ciddi
projelerin ve çalışmaların olduğunu kendilerine arz etmek isterim. Belki gönülleri biraz
daha rahatlar bu hususta.
Gönül Hocamın değindiği bir noktaya çok yürekten katılıyorum. Milyonda,
hatta 70 milyonda bir bile olsa, o hasta hastadır. O hasta için o hastalık yüzde
100’dür. Bunu böyle düşünmek lazım, böyle algılamak lazım. Hastaya yaklaşımımızı
bu baz üzerine oturtmak lazımdır diye düşünüyorum ve hazırlayacağımız
mevzuatlarda bu gibi yaklaşımları sağlamamız gerekir diye düşünüyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Birkaç cümle de ben
söyleyip, sonra Başkanımıza toplaması için vereceğim. Uzun yıllardan beri Türkiye
eksiksiz şekilde nadir hastalıkları yetim ilaçlarla tedavi ediyor, ama öyle, ama şöyle.
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Sağlık Bakanlığının İlaç Fiyat Kararnamesi ve yetim ilaçla ilgili durum var. Sosyal
Güvenlik Kurumunun geri ödemelerindeki farmako ekonomik çalışmalarda yetim
ilacın olmaması gerektiği, sadece bütçe etkisiyle olması gerektiği durumlar var.
TÜBİTAK yeni ilaç geliştirilmesinde yetim ilaçları desteklemesiyle ilgili fonlar açıyor
ve buna başvuruluyor, araştırmacılar alıyor. Dolayısıyla da görünen bir tablo var.
Türkiye Cumhuriyeti’nde yetim ilaçla ilgili pek çok şey var, ama bunları bir araya
getirecek ve bir yerden başlatacak bir eksikliğimiz var. Bunu da yapacak Sağlık
Bakanlığının bu özellikle önem verdiğimiz kılavuzu. Eğer bunu yaptıktan sonra, onun
arkasından gelecek düzenlemeleri de hayata geçirebilirsek eğer, işte veri toplama
merkezlerinin kurulması, tanı merkezlerinin belli merkezlerde toplanması ve buna
bağlı olarak da akışın olması ve veri merkezlerinin de toplanması o hastalık yüzde
100’dür. Bunu böyle düşünmek lazım, böyle algılamak lazım. Hastaya yaklaşımımızı
bu baz üzerine oturtmak lazımdır diye düşünüyorum ve hazırlayacağımız
mevzuatlarda bu gibi yaklaşımları sağlamamız gerekir diye düşünüyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (OTURUM BAŞKANI)- Birkaç cümle de ben
söyleyip, sonra Başkanımıza toplaması için vereceğim. Uzun yıllardan beri Türkiye
eksiksiz şekilde nadir hastalıkları yetim ilaçlarla tedavi ediyor, ama öyle, ama şöyle.
Sağlık Bakanlığının İlaç Fiyat Kararnamesi ve yetim ilaçla ilgili durum var. Sosyal
Güvenlik Kurumunun geri ödemelerindeki farmako ekonomik çalışmalarda yetim
ilacın olmaması gerektiği, sadece bütçe etkisiyle olması gerektiği durumlar var.
TÜBİTAK yeni ilaç geliştirilmesinde yetim ilaçları desteklemesiyle ilgili fonlar açıyor
ve buna başvuruluyor, araştırmacılar alıyor.
Dolayısıyla da görünen bir tablo var. Türkiye Cumhuriyeti’nde yetim ilaçla ilgili
pek çok şey var, ama bunları bir araya getirecek ve bir yerden başlatacak bir
eksikliğimiz var. Bunu da yapacak Sağlık Bakanlığının bu özellikle önem verdiğimiz
kılavuzu. Eğer bunu yaptıktan sonra, onun arkasından gelecek düzenlemeleri de
hayata geçirebilirsek eğer, işte veri toplama merkezlerinin kurulması, tanı
merkezlerinin belli merkezlerde toplanması ve buna bağlı olarak da akışın olması ve
veri merkezlerinin de toplanmasıyla birlikte, Türkiye belki Ali Hocamın söylediği
yaklaşımla söyleyeyim, o tsunamiden çok hızla kurtulacak. Ben de ona katılıyorum.
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Çok ciddi bir şekilde bu tarzda yatırım yapan firmalar var. Bu hastalıklara doğru ve
çok maliyetli tedavi yöntemleri.
Dolayısıyla da bu yöntemi çok kısa bir süre içerisinde, bu yaklaşımları
alabilirsek , Türkiye'de hakikaten bu tusunamiden etkilenmeyeceğini düşünüyorum.
Ben müsaadenizle Başkanımıza sözü bırakıyorum.
Prof.

Dr.

İSMAİL

BALIK

(OTURUM

BAŞKANI)-

Merak

etmeyin

konuşmayacağım. Özellikle konuşmamaya özen gösterdim ben. Ev sahibi olarak,
çünkü sizlerin, yani tüm paydaşların, bu konuyla alakalı tüm paydaşların fikirlerinin
alınması ve kayda geçirilmesi bizim asıl hedefimizdi. Onu yapacağız inşallah,
yapmaya çalışıyoruz.
Ayrıca sabahtan beri bu konuyla ilgili çeşitli serzenişlerde bulunuldu. Eksikler,
aksaklıklar anlatıldı. Bunların neredeyse hemen hemen tümünün cevabını yarınki
çalıştayda kılavuzda karşılığını bulduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla, benim size
naçizane tavsiyemi tekrar hatırlatıyorum, maillerde de hatırlatmıştım. Yarınki taslak
için yapacağınız önerileri bu akşamdan taslak formatına uygun metin halinde bir
küçük not olarak yazarsanız ve yeri geldiğinde, söz alıp oradan net bir şekilde
okursanız, çok hızlı bir şekilde öğleye kadar bitirip, yazılı metin olarak elimizin altında
olur.
Dolayısıyla, sabahtan beri sözünü ettiğimiz tüm aksaklıkların, tüm sorunların
önemli ölçüde çözümüne katkı sağlamış olacaksınız. Dolayısıyla, toplantı asıl nihai
hedefine, amacına bu şekilde pratik olarak ulaşmış olacaktır diye kapatıyorum.
İyi akşamlar diliyorum, katılımınız için herkese çok teşekkür ediyorum.
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Yetim ilaç çalıştayı -13 eylül 2014
Çalıştay Yöneticileri: Dr. Hüseyin YILMAZ (TİTCK Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. İsmail BALIK (İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneği Başkanı)
----&----

Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Dün, uzun yorucu, ama genel
olarak herkesin yararlı bulduğu güzel bir sempozyum yaptık. Hemen her şeyi dün
tartıştık konuştuk, bugüne hazırlık yapmış olduk.
Bugün de yönetmelik (yada bürokrat arkadaşlarımız tercih ettiği terminolojiyle,
kılavuz) taslağının üzerinde konuşacağız, tartışacağız. Daha önce kısmen açıkladım,
ama yine çok net bir şekilde her şey ortaya konulsun diye, metodolojiyle ilgili kısa
açıklama yapacağım, ondan sonra hemen başlayacağız.
Şimdi, Pelin Hanım elimizdeki yetim ilaç kılavuz taslağını sırayla madde
madde okuyacak. Her bir cümlenin sonunda salonun görüşünü alacağız. Yalnız, her
söz alan, mikrofonu eline alması gerekiyor, ismini ve kurumunu söylüyor, geldiği yeri
söylüyor. Çünkü tüm konuşmalar kayda geçeçek. Sonra da dökümü yapılacak ve
kitapçık olarak bastırılacak. Sonunda aynı maddeyle ilgili farklı farklı görüşler olursa
ve bu görüşlerden birisi ön plana çıkarsa, yani birisinin üzerinde salonda bir
mutabakat, konsensüs söz konusu olursa, biz onu burada not eden arkadaşlarımız
tarafından kayda geçireceğiz. Konsensüs olunamayan nokta olursa, zaten tüm
görüşler alınmış olacak. Daha sonra onlar çalışma gruplarında ve otorite tarafından
değerlendirilecek. Metodolojiyle alakalı Hüseyin Bey sizin bir önerniz var mı? yok. O
zaman başlıyoruz. En son 12’de bitirmiş olmamız gerekiyor. Umuyorum ki bu şekilde
bir metodoloji uygularsak bitmiş olacak ve sonunda taslağımızla ilgili tüm görüşler
alınmış olacak diye ümit ediyorum.
Hepinize tekrar sabahın bu erken saatlerinde buraya geldiğimiz için teşekkür
ediyorum.
Pelin Hanım buyurun lütfen.
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Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Herkese tekrardan günaydın.
Kılavuzu okumaya başlıyorum:
1. Fıkra: Yetim İlaçlar Kılavuz Taslağı Amaç ve Kapsam Madde 1- 1 Fıkra: Bu
kılavuzun amacı insanlarda nadir rastlanan hastalıklara yönelik ilaçları arasında
yetim oranlarının belirlenmesi. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçların
araştırılması, geliştirilmesi ve piyasaya arzının teşvik edilmesiyle; yetim ilaç
tanımlama kriterlerinin ve ruhsatlandırma kurallarının belirlenmesidir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu 1. maddeyle alakalı
görüşü olan var mı, değişik bir önerisi olan var mı? Sanırım 1. maddede yok, zaten
birçok maddede olmayacaktır. Pelin Hanım devam edelim.
2. Fıkra: Toplumda A kişiden en fazla B hastanın bulunduğu ve yaşamı tehdit
eden, ciddi derecede engellilik yaradan veya ciddi ve kronik nadir hastalıklara yönelik
geliştirilen ya da A kişiden, B’den fazla hastanın tedavisine yönelik olsa da, beşeri
tıbbı ürünler bu kılavuzun kapsamındadır. Burada hem prevelans, hem de 2. fıkranın,
ikinci cümlesinin görüş bildirmesi gerekiyor.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burada mutlaka görüş
almamız gerekiyor ve 2. maddede sırayla başlayalım.
HALİL TUNÇ KÖKSAL (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası)- Bu 2. fıkrayla
alakalı görüşümüzü iletmek istiyorum.
Toplumda 10 000 kişide 5 sıklıkta hastanın bulunduğu ve hastanın bulunduğu
ve yaşamı tehdit eden ciddi derecede kötürüm bırakan veya ciddi ve kronik nadir
hastalıklara yönelik geliştirilen ürünler ya da 10 kişide 5’den fazla sıklıkta hastanın
tedavisine yönelik olsa da, maliyetinin beklenen satış rakamlarıyla karşılanmaması
durumunun söz konusu olduğu ürünler bu kılavuzun kapsamındadır şeklinde
önerimizi iletiyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yani bir yerine beş. 10 binde
5’i öneriyorsunuz siz. Bu maddeyle alakalı söz almak isteyen var mı?
Mahmut Hocam buyurun.

326

Yrd. Doç. Dr. MAHMUT TOKAÇ (Medipol Üniversitesi Eski İlaç ve
Eczacılık Genel Müdürü)- Burada tabii 2. fıkra yetim ilaç tanımının genişletildiği bir
fıkra. Yani normalde yetim ilaç tanımı sadece insidansa ilişkin yapılmıştır. Ama öyle
durumlar var ki, hastalık yetim statüsünde değil, insidans açısından; ama ilaçların
fiyat olarak belki satış rakamlarıyla ticari değeri yok. Bu madde hazırlanırken zaten
eski taslaklarda da vardı bu. Bu tür ilaçların da koruma altına alınması açısından
konulmuştu. O yüzden, burada Tunç Beyin söylediği şey önemli, fakat belki oraya
daha net mi belirlemek gerekir? İşte belki burada SGK'nın fikri de öne çıkacak. Yani
belli bir rakam mı konulması gerekir, ticari nedir, ticari yetim ilaç.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Ticari yetim ilaç, şimdi
izninizle Hüseyin Beyin, bu ticari yetimle ilgili bir görüşü vardı. Dün sohbet sırasında.
onu alalım isterseniz, ticari yetimle alakalı.
Sözünüz bitti mi Mahmut Hocam?
Yrd. Doç. Dr. MUHMUT TOKAÇ- Tamamdır, bu maddeyle ilgili oradaki şeyin
belirlenmesi. İnsidansla ilgili karar burada verilebilir. Başka türlü…
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Burada iki farklı şey var. Birincisi; yetim ilaç
kapsamına normal prevelansına baktığımız zaman girmiyor. Fakat yatırım maliyeti de
satacağı ürünün yatırım maliyetini de karşılamıyor. Bunu buraya alabiliriz; fakat şu
anda reelde yaşadığımız farklı bir olay daha var. O da şöyle ki: Fiyat açısından
baktığımız zaman ürünler çok düşmüş, aynı zamanda da satışı da çok fazla olabilir.
Aynı zamanda da kârlılığı çok düşmüş ve ihtiyaç da fazla ve piyasada bulunamıyor.
Onu buraya alamayız, onu farklı bir kategoride değerlendirmemiz gerekir; o ikisini
ayırmamız gerekir diye düşünüyorum. O anlamda o ayrımı da iyi yapmamız gerekir.
Onun yeri ya Fiyat Tebliğinde ya Fiyat Kararnamesinde, orada değerlendirilecek
yerdir.

Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burada şunu tartışıyoruz. Bu
2. fıkranın son bölümü, yani 10 bin kişide 5’ten fazla, 1’den fazla her ne diyeceksek,
ilgili kısmı Hüseyin Beyin önerisinde olduğu gibi buradan çıkartalım, yani Yetim İlaç
Kılavuz Taslağından çıkartalım, onu başka bir yerde değerlendirelim görüşü var.
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Mahmut Hocanın önerisiyle, bu görüş bununla alakalı hem 1/10 000 ya da oranla
alakalı, hem de bu kısımla alakalı görüşleri hızlı bir şekilde alalım. Evet buyurun.
BÜLENT KAÇAN (Ender İlaçlar Hasta Dernekleri Platformu)- Toplumda
5/10 000 kısmı zannediyorum genel olarak kabul görecek. Hocamın söylediği gibi
son kısmının buradan çıkartılması, çünkü o zaman bu torba kılavuza dönüşüyor. Bu
yetim ilaçlarla ilgili olduğuna göre, yetim ilaçlarla ilgili olan kısmının dışındaki kısmın
buradan çıkartılmasını öneriyoruz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Devam edelim.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY (Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri)Prevelans bize göre 5/10 000 olmalı. O sondaki “yönelik olsa da”dan sonra bölümünü
3. fıkra olarak, ayrı bir fıkra olarak yazılabilir ya da ayrı bir madde olarak yazılabilir.
Bir de merak ettiğim şey bu kılavuzun yasal mevzuattaki yeri nedir? Yani kanun,
yönetmelik, kanun, tüzük, yönetmelik genelgenin neresinde bu kılavuz taslağı?
Bağlayıcı açısından hukuki olarak durumu nedir, onu bir öğrenmek istiyorum.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Şu an burada ismi kılavuz olarak dedik, ama dün de
söylediğim gibi burada fikirleri, görüşleri alıyoruz aslında. Bir yönetmelik, bir kılavuz
veyahut da bir kanun maddesi yapmıyoruz. Burada yaptığımız şey şu anda
konsensüs oluşturacak, bizlere ışık tutacak, bizlere bundan sonraki çalışmalarımızda
yönlenmemiz gereken noktaları gösterecek fikirleri alıyoruz. Zaten Sayın Genel
Müdürüm bu konularda çok tecrübelidir. Burasını fikirlerin alındığı, karşılıklı ortak
aklın bulunduğu bir nokta olarak görüyoruz. Bu anlamda bu çok değerli, bu
paylaşımlarımız çok değerli. Biz bütün fikirleri alacağız. Sonra bunu dün de
söylediğim gibi, esas bize özgü verileri elde ettikten sonra bu fikirleri onun içinde
yoğurarak, bir mevzuat oluşturacağız. Daha o yoğurma için çok eksik bilgilerimiz var.
FERDA ÖZKINAY (Ege Üniversitesi Pediatri ve Tıbbi Genetik- Şimdi, ben
genel olarak bu yönetmeliğe baktığım zaman, aslında bütün çok ilaçlara yönelik bir
yönetmelik. Bu ilaçların uygulanacağı hastaların tanısı ve nadir hastalık tanımı ile acil
olarak bir yönetmeliğin çıkarılması lazım. Yani prevelans çalışması çok önemli. O
prevelans çalışmasını kimler yapacak, nadir hastalık tanısını nerede nasıl konulacak;
hangi kişilerin tanısına dayanılarak bu ilaçlar uygulanacak? Belki bunun bir yerine,
yani bu yönetmeliğin bir yerine böyle bir madde sokulabilir mi, bilemiyorum, ama hani
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benim naçizane önerim, bunun burada mutlaka bir yerinde olması gerektiği. Ayrıca
da 5/10 000 bütün benim okuduğum kaynaklarda da artık çok kabul gören, hani
Avrupa Birliğine katılmayı da hepimiz öngördüğümüzü istediğimize göre, ileride de
sorun yaratmayacak olan bir rakam.
Burada telaffuz edilebilir, edilmeyebilir, ama bu şekilde kabul etmemizde
bilimsel olarak fayda var diye düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bir hatırlatmada bulunmak
istiyorum: Lütfen bu tarz önerileri bu kılavuzun tümünü gözden geçirdikten sonra,
dilek ve temenniler kısmına bırakalım. Yoksa yol kat edemeyiz, sadece ve sadece
maddelerle ilgili tekrarı olmayan görüşleri söyleyelim. İlla görüşüm kayda geçsin
diyen, kalksın, sadece hızlı bir şekilde ben buyum ve örneğin 5/10000 diyorum
diyerek geçsin lütfen. Tekrar aynı görüşleri söylemeyeyim. Dediğim gibi, dilek ve
temennilere hiç girmeyelim, onu en sonunda, sadece maddelerle ilgili görüş yapacak
olan söz alsın lütfen.
Buyurun.
SEVGİ ÖKSÜZ (Farmatig)- Ben hem otorite deneyimi olan, mevzuat yapma
deneyimi olan, hem de karşı taraftaki sorunları gören birisi olarak görüş belirtmek
istiyorum, bu madde hakkında. Öncelikle, Harun Beyin söylediği, benim de dile
getirmek istediğim bir konuydu. Bunun böyle kılavuz olarak kalması çok doğru bir şey
değil. Bu aslında ruhsatlandırma, geri ödeme vesaire bir sürü şeyi de etkilediği için,
doğrudan Ruhsatlandırma Yönetmeliğine de dahil edilemiyor anladığım kadarıyla;
ama her durumda bana göre Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde bir ekleme yapmak
lazım ve refere etmek lazım bu kılavuza diye düşünüyorum. Ruhsatlandırmayla ilgili
şeyler için, diğerleri de yeri geldikçe, ona refere edebilir.
İkinci konu; ben doğrusu şöyle düşünüyorum. Bu tanım ve kriterler konusunda
biz her şeyi yeni baştan keşfetmeyelim. Bizim bütün kılavuzlarımızda örnek aldığımız
Avrupa Birliği regülasyonları ve kılavuzları var. Bizim kurumumuzun da belirlediği ve
yayınladığı bir şey. Gerektiğinde bizde olmadığı zaman birtakım kurallar oraya refere
ediyoruz. Tabii ki bizim farklılıklarımız var. Yetim ilaçlar içinde Avrupa'nın da ulusal
şeylere bıraktığı var.
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Ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Bence başlangıç için en azından
Avrupa'nın kriterlerini esas alalım ve durumu izleyelim, sonra…
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Özür dilerim, yorumsuz,
sadece maddeyle ilgili söyleyin, yoksa bitiremeyiz.
SEVGİ ÖKSÜZ- Maddeyi söylüyorum. Yani kriter olarak birebir onu alalım, bir
de yazımı konusunda büyük bir cümle yerine “ve veyaların” net olarak belirlendiği
şekilde belki madde madde yazmakta yarar var, kriterlerinin tümünü. Üç kriterse, üç
kriter gibi.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- 2. Fıkra ile ilgili net olarak
öneriniz nedir?
SEVGİ ÖKSÜZ- Ben 5/10 000’e katılıyorum, ayrıca Hüseyin Beyin söylediğinin
aksine, bu yeterli kârlılık olmaması nedeniyle çıkmayanları da, fazla sayıda hasta
olsa da bu hastaların da hakları olduğuna inanıyorum ve onun da dahil edilmesi
gerektiğini düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yetim ilaç kılavuzuna ticari
yetimlerin dahil edilmesini istiyorsunuz?
SEVGİ ÖKSÜZ- Yani tabii, çünkü sonuçta ticari sonuç bir çarpım, az da olsa,
çok da olsa sonuçta oradaki hastaların karşılanmamış bir tıbbı ihtiyacı söz konusu.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Hocam buyurun.
HANEFİ ÖZBEK (Medipol Üniversitesi- Kapsam son derece net olması
gereken bir bölüm. Bu nedenle, 2. fıkranın bence yetim ilaç tanımına giren beşeri
tıbbı ürünler bu kılavuzun kapsamındadır, yeterlidir. Zaten tanımlar kısmında yetim
ilaç tanımı var. Fakat, burayı okuduğumuzda, bu fıkrada atıfta bulunuluyor. Tanımda
atıfta bulunmaması lazım. Dolayısıyla, bunu bir cümle halinde geçelim, esas bu
konuyu tanımlarda tartışalım diye düşünüyorum, önerim benim budur.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- 5/10 000 tamam. ve dediğim
gibi ticari yetimle ilgili son bölüm kalsın mı, kalmasın mı? Bunun dışında tartışma
yapmayalım bu maddeyle ilgili.
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OSMAN KARA (Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Yürütme Kurulu
Başkanı)- Preveransla ilgili 5/10 000 oranına katılıyoruz. Ticari kısımla ilgili Hüseyin
Beyin ve Bülent Hocanın söylediklerine de AİFD olarak katılıyoruz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bülent Hocam buyurun.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL (Hacettepe Üniversitesi)- Hocam çok net,
yanı yetim ilaç kılavuzu çıkartıyorsak, yetim ilaçtan başkasına gitmememiz gerekiyor.
5/10 000 Avrupa Birliği doğru, aynen Sevgi Hanıma da katılıyorum. İzlemek
gerekiyor, 2. fıkranın kesinlikle çıkartılması gerekiyor.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bülent Hocam teşekkür
ederim.
Bunu geçiyoruz, 2. fıkrayı arkadaşım Deniz Bey 2. fıkrayı gördüğünüz gibi
konsensüs olarak 5/10 000 ve ikinci kısmı da çıkartıyoruz, yani cümlenin son kısmını
çıkartıyoruz, 2. fıkranın son kısmını çıkartıyoruz. Orayı daha sonra ticari yetim
tanımıyla başka bir yerde değerlendireceğiz.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Orada ben iki ayrım yaptım, ikisi birbirinden farklı.
Fiyattan dolayı, fiyat düşüşünden dolayı kâr edip etmeme veya piyasaya çıkarmama
olayı aydır, o farklı yerde değerlendirilir, burada asla olmaz. Ama prevelansı 5/10 000
aldık, fakat 6/10 000 civarında olup da, yine de kârlılığı çok iyi değilse, o da ayrı bir
noktadır. O yüzden bunu tamamen çıkartalım anlamında söylememiştim. Şu anda
reelde bizim yaşadığımız olaydan dolayı söylemiştim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu cümle o zaman sizin
söylediğinizi tam karşılıyor mu acaba? Buradan o anlam çıkıyor mu? Biraz daha
açalım mı burayı. Aslında Hüseyin Beyin bu ikinci uyarısı doğru. Yani gerçek ticari
üretim değil burada, yine nadir görülen hastalıklarda kullanılan, ama dediği gibi 5/10
000’in üzerinde olup da, burada yine yetim ilaç statüsünde yer vermemiz gereken,
onun haklarından istifade ettirmemiz gereken ilaçları kastediyoruz anladığım
kadarıyla. Dolayısıyla bunun iyi karşılanması lazım. O çünkü kılavuzda bir
yönetmelikte, bir yasada açıkta bırakacak, başka anlamlara çekilecek bir şey
olmaması gerekiyor.
Mahmut Hocam buyurun.
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Prof. Dr. MAHMUT TOKAÇ- Burada muğlaklık oluşuyor. O yüzden, eğer çok
şey yapılıyorsa, en son yönetmeliğin ya da kılavuzun en son şeyine denilir ki, bu işte
şeyi karşılamasa bile, bu statüye girecek ilaçlar hakkında işte bakanlık karar verir gibi
bir şey söylenir veya bir komisyona atıfta bulunur. Çünkü çok muğlak bir ifade,
muğlak ifadenin yönetmelikte olmaması lazım.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Pardon, ben öneri yapıyorum.
Üç diye ayırsak, burada 3. fıkra olarak ayırsak bu tanımı net bir şekilde yazsak, daha
herhalde kargaşayı ortadan kaldırırız gibi geliyor.
Ahmet Hocam buyurun.
AHMET ERAMAN (İstanbul Üniversitesi)- Bakanlığa yetki devrederek, bu
cümlede halk sağlığı açısından ihtiyaç duyulduğu ürünler açısından bakanlıkça
uygun görüldüğü biçimde gibi bir laf eklersek oraya, sanırım o bahsettiğiniz konuyu
çözeriz. Hüseyin Hocamın da istediği şey bunun içine girer. Yani bakanlık karar verir.
Onun 6/10 000 olup da, ihtiyaca binaen kullanılıp, kullanılmaması diye düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yani 5/10 000’in üzerinde
olup da, görülme sıklığı 5/10 000’in üzerinde olup da, bakanlıkça hasta yararına
uygun görüldüğü düşünülen hastaların tedavisine uygun görüldüğü düşünülen,
hastaların mağduriyetini engellemek amacıyla ihtiyaç duyulan birtakım ilaçlar da bu
kategoride yetim ilaç kategorisinde değerlendirilebilir gibi bir cümle.
AHMET HASALIGİL (Medikal Direktörüyüm)- 5/10 000’e biz de katılıyoruz.
İkinci kısımla ilgili olarak bu bölümde ya da üçüncü bir fıkra olarak söylediğinizi de
destekler bir şekilde ve belki biraz daha somut olarak daha önce onaylanmış tedavi
şansı olmayan hastalıklara yönelik olarak geliştirilen bir tanımlama konulabilir.
Burada görülme sıklığı 5/10 000’den fazla olabilir, ama mesela Türkiye koşullarında
çok görülen FMF gibi, Behçet gibi şuana kadar onaylanmış tedavisi olmayan, ama
Türkiye'ye yönelik araştırmaları da ön planda tutan ilaçlara da burada yer verilebilir
diye düşünüyoruz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bir daha söyleyin, cümleyi
tam söyleyin, o maddenin ne olmasını istiyoruz, 3. fıkra nasıl olacak, bir daha
söyleyin.
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AHMET HASALIGİL- Kronik hastalıklara yönelik olarak geliştirilen ya da 5/10
000’den daha sık görünse de, daha önce onaylanmış tedavi şansı olmayan
hastalıklara yönelik geliştirilen, beşeri tıbbi ürünler bu kılavuzun kapsamındadır.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Hüseyin Bey ne diyorsunuz?
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Geçebiliriz, daha üzerinde çalışıyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Benim de eklemek istediğim bir nokta
var. Bu 2. fıkranın son maddesini tartışıyoruz, ama bu Avrupa Birliği mevzuatıyla
paralel bir şekilde hazırlanmış. Ayrıca benim önümde de duruyor, İngilizcesini de size
okuyabilirim. (İngilizce açıklama yaptı) yani burada belirttiğimiz gibi, zaten maliyeti
oldukça yüksek. Geliştirme, pazarlama, üretim aşaması hitap ettiği popülasyondan
dolayı bu teşvikler olmaksızın, yatırımlar olmaksızın, karşılanamadığı için, bu
maddenin burada olması hastaların yararı için olacaktır.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bülentçiğim buyurum.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL- Bu cümleyi çeviren çok daha hayırlı, yani çok
iyi anlatıyor tamamı ki, Fatih Hocamla da onu konuşuyoruz. “Bunlarda şu cümleyi
yazacağız” a komisyon kararıyla bunları gerekirse şey verilir denilir geçilir Sayın
Başkanım. Çok da rahatlatır sizin elinizi. Bir komisyon kararıyla dersiniz veya ikinci
alternatifte bu cümleyi tam Türkçeye çevirdiğimiz zaman, tamamıyla zaten tümünü
kabul ediyor sizin için. O da uygun olabilir.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Orada şöyle bir şey de diyebiliriz. Ürün bazında
gereğinde değerlendirilerek, komisyon kararı alınabilir şeklinde diyebiliriz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- O zaman 3. bir fıkra değil, 2.
fıkra olarak onun altını daha birazcık belki cümleyi düzelterek sonlandırıyoruz.
Burayla ilgili buyurun.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Eğer tercüme açısından bakacaksak,
sadece şunu söylemek istedim. Ciddi derecede engellilik yerine, kronik derecede
engellilik sanırım İngilizcesinde, belki bir tek öyle bir düzeltme yapılabilir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- evet
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PFIZER İLAÇLARI- Bizde şimdi İMA tekrardan yetim ilaç uygulamasına
baktık. Orada … gördük, belki tekrar bir kontrol edersek, emin olmak açısından
söyledim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Hukukçu arkadaşımız bir
öneri yapacak herhalde.
Av. ELVAN SEVİ FIRAT (Fırat&İzgi Avukatlık)- Burada Avrupa Birliğine
uyum ve dünyadaki gelişmeleri de tabii ki takip eden bir grup olarak benim önerim,
bütün bunların yanında, bir de üçüncü bent olarak, üçüncü bir grup olarak ultra yetim
ilaçların da buraya eklenmesi. Çünkü, Avrupa Birliğinde şu anda biliyorsunuz yavaş
yavaş bu ayrım da oluşmaya başladı ve ultra yetimlerin daha da zorluk, ekonomik
koşullarını biraz daha rahatlatacak ve sadece ekonomik değil, bilimsel anlamda da
gelişmelerini teşvik edecek düzenlemelerin yapılması gündemde.
O yüzden, hazır başlamışken, ultra yetim tanımını da aynı şekilde toplumda 50
bin kişide en fazla bir hastada görülen ayrımını da buraya eklemeyi öneriyorum.
KATILIMCI- Değerli görüşleriniz için çok teşekkürler.
Ultra yetim belki daha ileriki bir aşamada tartışılması gereken bir konu. Çünkü,
daha bu şu an daha prevelansımıza bile karar veremezken, İngiltere’de kabul
görmüş, Avrupa Birliğinde orpha’ın içine geçmemiş bir maddeyi buraya eklememiz
zaman kaybı olacaktır. Bu konumuzu bitirdikten sonra, daha ileriki aşamada
tekrardan güncellenmesi kısmında belki gündeme gelebilir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Söz almayan arkadaşlarımıza
veriyorum.
OĞUZ ÖZTÜRK- Yetim ilaçlar dışında olan ürünlerin burada bu kılavuzda
ifade ediliyor olmasının, daha doğrusu o alanın ifade ediliyor olmasının gerekliliğine
hemfikiriz. Bu alanda hiçbir sıkıntı yok, fakat bizim düşüncemiz şu yönde. Bu
ürünlerin de, bu kılavuzda adının geçiyor olması ya da bu şekilde ifade ediliyor
olması, bu taslak kılavuzun kabul edilmesi noktasında, yani özellikle yetim ilaçlarla
alakalı olan bölümün kabul edilmesi noktasında zorluk teşkil eder mi, süreci zorlaştırır
mı? Aslına bakarsanız, hani işin o tarafına koku salmak gerekir diye düşünüyorum.
Sadece fikirlerimi paylaşayım istedim.
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kurumundan, SGK'dan onları genellikle dinleyeceğiz, bu oturumun bu bölümünde.
Görüşleri alıp kaydedeceğiz demişlerdi. O yüzden SGK'dan söz almak isteyen yok
herhalde.
Harun Beye bir daha söz verelim ve bu kısmı kapatmak istiyorum mümkünse.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Bu 2. fıkranın sonundaki aslında daha önceden
Türkiye'de satılırken, bir biçimde fiyat nedeniyle ya da başka nedenlerle piyasada
bulunmayan ilaçları mı tarifliyoruz biz? Tariflemiyorsak mesele yok.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Hayır hayır o değil, işte ben ayrımı yaptırıyorum. Bizim
realitemiz o, o realite farklı bir şey, o burada olamaz. O değil zaten, benim de
açıkladığım şey oydu.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Gönül Hocam buyurun.
GÖNÜL OĞUR- Şimdi, Pelin Hanımın söylediğine ben katılıyorum. Avrupa
Birliğinin tanımını olduğu gibi korumamızda birçok anlamda yarar var. İkinci cümle
sanıyorum Hüseyin Hocamın katkısıyla geliştirilmiş bir cümle. Bunu koruyabiliriz, ama
Hocam 5/10 000'ten fazla terimi istatistik olarak akıl karıştırabilir. Daha yüksek ya da
daha sıklıkta, sıklık kelimesinin geçmesi gerekli.
Burada bizim eşik noktamız 1/10 000'den daha sık gördüğümüz hastalıklar
problem. Onun dışı 50 binde, 100 binde olanlar, ultralar zaten bu tanıma giriyor.
Demin arkadaşım öyle bir ek istedi. O zaten bu tanıma giriyor. Daha az, daha sık
olarak gördüğümüz hastalıkları tanımlamamız açısından sıkıntımız var. Orada da
zaten hastalığın ciddi derecede engellilik yaratması, kronik hastalık olması ve
tedavisinin olmaması. Belki bu eklenebilir. Tedavisinin olmaması, o günkü koşullarda.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Deniz Bey, tedavisinin
olmamasını ilave edelim.
GÖNÜL OĞUR- Yetim ilaçların tanımı zaten bu. O ana kadar tedavisi olmayan
ya da 5/10 000'teki sıklığın üstündeki, o cümleyi şimdi kuramadım ben ya da 5/10
000'ten sıklıkta.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- O kadar açmakta fayda var mı
bilemiyorum Hocam. Çünkü, tanımlama kriterlerinin b-maddesi gayet net. Türkiye'de
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yaşamı tehdit eden ciddi derecede engellilik yaratan veya ciddi ve kronik nadir
hastalıkların teşhisi, önlenmesi ve tedavisine yönelik geliştirilen ve toplam maliyetinin
teşvikler olmaksızın, beklenen satış rakamlarıyla karşılanamaması ya da tanımlama
kriterleri a, b, c şeklinde gayet net bir şekilde belirtilmiş.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Aslında evet, tanımlama
kriterlerinde açılıyor bunlar. Dolayısıyla, aşağıya geçelim, orada gerekirse, tartışmaya
izninizle devam edelim.
GÖNÜL OĞUR- O zaman onu koruyalım Hocam.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Şimdilik bu kalsın, öyle
anlaşılıyor. Belki bu cümlenin birazcık daha açılması, hani İngilizcedeki anlamı çok
daha net gibi görünüyor. Karışıklığa ve karmaşaya verilmeyecek şekilde. Buradaki
kısmı birazcık da belki İngilizcesindeki gibi daha anlaşılır bir şekilde düşünülebilir
diyerek okumaya izninizle devam edelim. “Türkiye diye belirtilmesi lazım” denildi.
Bunu da kayda geçtik.
KATILIMCI- Türkiye'deki kısmı bizim için ileride sorun yaratabilir. Çünkü,
bunlar zaten nadir hastalıklar ve prevelans konusunda biz Türkiye'ye verileni zaten
genelde kullanamıyoruz. Avrupa ya da Amerika'yı genelde baz alıyoruz. Dolayısıyla
bu başvuru sırasında sorun yaratabilir. Türkiye'de de çok sorun yaratabilir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu görüş de kayda geçti.
Pelin Hanım okuyalım.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- a- Dayanak Madde 2: Bu kılavuz 11. 10.
2010 tarihleri 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. 40. ve 57. maddeleriyle, 19.01.2005
tarihli 25 705 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Beşeri Tıbbi
Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bir görüşü olan var mı?
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burası zaten tüm kılavuzlarda
olan klasik bir nokta. O yüzden burayı geçiyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Tanımlar Madde 3, 1. Fıkra: Bu
kılavuzda yer alan anlamlı yarar, klinik avantajı veya hasta sağlığına önemli katkıyı.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Sanırım burada da görüş
yoktur geçiyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- b- başvuru sahibi Türkiye'de yerleşik
olan ve bir beşeri tıbbı ürünün yetim ilaç olarak tanılanmasının talep eden veya bu
tanımlamayı yaptırmış olan ilgili yetim ilacı ruhsatlandırma aşamalarında gerekli
başvuruları yapan ve çalışmaları yürüten gerçek veya tüzelkişileri.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burada da sanıyorum yine
klasik bir tanım, devam ediyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- c- beşeri tıbbi ürün hastalığı tedavi
etmek ve veya önlemek, bir teşhis yapma veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek,
düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana uygulanan doğal ve veya sentetik
kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Buyurun, burada görüş var.
Sayın Kızılay buyurun.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Bizim mevzuatımızda bir ilaç tanımı yapıldı ilk
defa. 12 Nisan 2014 tarihli Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte, tanımlar
bölümünde ilaç tanımı yapıldı. Yetim ilaçta zaten başlığında yetim ilaç kılavuzu
yazıyor. Dolayısıyla, beşeri tıbbi ürün yerine, o yönetmelikteki ilaç tanımını buraya
getirmemizde fayda var. Çünkü, yetim ilacın, ilacın dışında, tıbbi malzeme ya da
herhangi bir başka değişik araç sağlık gereci kullanılmıyor. Bizim önerimiz mevcut
mevzuata yerleştirilmiş olan tanımın buraya da yerleştirilmesi.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- O tanımı okuyabilir misiniz Harun Bey,
yanınızda mı?
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Yönetmelikten okuyorum: İlaç hastalığı teşhis ve
veya tedavi etmek veya önlemek ya da bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek,
düzenlemek veya değiştirmek amacıyla insana ve hayvana uygulanan doğal veya
sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonu. Buradaki “hayvan”a
ifadesini çıkartarak yapabiliriz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Zaten bu madde de aynı madde.
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Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Yani beşeri tıbbi ürün yerine, ilaç tanımının daha
uygun olacağını düşünüyorum.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Hayvan çıkarılınca, zaten beşeri tıbbi
ürüne giriyor.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Zaten bu görüş geçiyor,
kayda geçti zaten görüşünüz. Bu kısım yazılırken, tabii yeni baştan gözden geçirilir
bu görüşler çerçevesinde. Üzerinde çok çalışılacak bir nokta değil, gördüğüm
kadarıyla.
BÜLENT TECAN- Bir şey söylemek istiyorum. Beşeri tıbbı ürün Sağlık
Bakanlığının hemen hemen bütün metinlerinde bu şekilde geçmekte. Yani bazen
öyle, bazen böyle isimler vermek yanlış olur. Onun için ben beşeri tıbbı ürünün
uzunluğuna rağmen kalmasından yana olduğumu söylemek istiyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Sn.Kızılay
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Sağlık Bakanlığının çıkarmış olduğu yasaların
hepsinde ilaç geçer. Dolayısıyla, diğer alt düzenlemelerde beşeri tıbbi ürün
tanımlaması yapılmıştır. Biz ilaç tanımının da mevzuatlarda kanunda yer aldığı gibi
yer almasının daha doğru olduğunu düşünüyoruz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ederim. Bu taraftan
da görüş alalım.
KAAN ORAN- İlaç tanımı şeklinde yer alması, bu sefer tanı yöntemlerini
dışarıda bırakacak diye düşünüyorum. Beşeri tıbbi ürün buradaki tanımıyla bir teşhis
yapmak kelimeleri, tanı yöntemlerini de içeri alıyor, onun için daha uygun olduğunu
düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Mahmut Hocaya söz verelim.
Prof. Dr. MAHMUT TOKAÇ- Bu konuyu ben bir makale konusu yapmıştım.
Beşeri tıbbi ürün diye tercüme edilmiş. Buradaki medicinal aslında iki anlamlı geliyor,
biliyorsunuz, birisi tıbbi, birisi ilaçsal, yani ilaçsal diye Türkçe bir terminoloji olmadığı
için karşılığı bulunamamış. O yüzden, eğer ilaçsal gibi bir kelime üretmeyeceksek,
tamamen yanlış. Yani medical, madicinal, medikalle karıştırılıyor ve ondan sonra da
farklı bir kavram çıkıyor. Ama bu hani galatı meşhur oldu, yerleşti deniliyorsa, devam
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edilebilir. Normalde beşeri ilaçtır bunun adı. Yani İngilizcesini çevirirken, human
medicinal olarak diyebiliriz, ama beşeri tıbbi ürün dediğinizde, aslında ilaçtan çok,
tıbbi cihazı tanımlayan bir kavram gibi duruyor. O konuda makalem var, bakılabilir
yani.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu kısmı geçiyoruz. Bu
kısımla ilgili biraz amacımızı aşan bir tartışma oldu. Ama dediğim gibi bunlar kayıtlara
geçti. İleride yasalarla, yönetmeliklerle ilgili düzenlemeler yapılırken, bu terminolojiyle
ilgili bu görüşler değerlendirmeye alınır diye ümit ediyoruz ve geçiyoruz bu kısmı.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- ç- etkin maddeyi beşeri tıbbı ürünlerde
kullanılan fizyolojik veya farmakolojik etkinliği olan maddeyi.
d- Komisyon Yetim İlaçlar Danışma Komisyonunu.
e- Yetim ilaç bu kılavuzunun 1. maddesinin, 1. veya 2. fıkralarından birisini
karşılayan beşeri tıbbı ürünleri ifade eder. Burada bir düzenleme yapacağım. 1.
burada çıkartacağız, 2. fıkralardan birisini ya da 2. fıkrayı karşılayan madde şeklinde.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Buyurun.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Tanımların bu maddesine olan görüşümüzü
okuyacağım: Yetim ilaç 19.01.2005 tarih ve 25 705 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak, yürürlüğe giren “Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde
tanımlanan beşeri ilaçlardan belirli bir hastalık için Türkiye'de 5/10 000 kişide sıklıkla
hastanın bulunduğu ve yaşamı tehdit eden veya kronik olarak kökünü bırakan bir
hastalığın önlenmesi, teşhisi veya teşhisine yönelik olarak geliştirilen ve veya maliyeti
beklenen satış rakamlarıyla karşılamaya olan beşeri ilacı” şeklindedir.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Uzun bir tanım yapma ihtiyacı
hissettiniz, öneriniz bu?
Burada başka öneri yapmak isteyen var mı?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Değerli görüşleriniz için çok teşekkürler.
2. fıkrayı karşılayan beşeri tıbbi ürünler deyince de sizinkiyle aynı kapıya çıkıyor, yani
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karşılanmış oluyor. Tekrardan o cümleyi alıp, oraya yazmak yerine, 2. fıkrayı
karşılayan beşeri tıbbi ürünler demeniz yeterli olur gibi geliyor.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ederiz, görüşünüz
alınmıştır. Bu kısımla ilgili görüş yok sanıyorum, başka? Tanımlama kriterlerine
geçiyoruz. Buyurun Pelin Hanım.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Tanımlama kriterleri madde 4, 1. Fıkra:
Beşeri tıbbi ürün a- başvuru yapılığı tarihte belirli bir hastalık için Türkiye'de 10 bin
bireyde en fazla beş hastanın bulunduğu ve yaşamı tehdit eden, ciddi derecede
engellilik yaratan veya ciddi ve kronik nadir hastalıkların teşhisi, önlenmesi veya
tedavisine yönelik geliştirilmesinin amaçlandığı.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burayla ilgili madde 4, a-bendi.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Biraz belki uzatacağım. Başvuru yapıldığı tarihte
belirli bir hastalık için Türkiye'de on bin kişide beş sıklıkta hastanın bulunduğu ve
yaşamı tehdit eden veya kronik olarak kötürüm hastaların teşhisi, önlenmesi veya
tesir ederek geliştirilmiş olmalı ya da Türkiye'deki yaşamı tehdit eden ciddi derecede
kötürüm bırakan veya ciddi ve kronik hastalığın teşhisi önlenmesi veya tedavisine
yönelik geliştirilmiş olmalı ve teşvikler olmaksızın toplam maliyeti beklenen satış
rakamlarıyla karşılanamamalıdır şeklindedir.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- a-b maddelerini birleştirelim mi
diyorsunuz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Siz tümünü birleştiriyorsunuz.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Evet, bir yerde konularda da var, zaten sorularım
olacak.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bülent Hocam.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL- Birinci maddede konuştuğumuz gibi,
hatırlarsanız,

Türkiye

verisinden

bahsetmiştik.

Olmadığından

bahsediyoruz.

Dolayısıyla burada da, Türkiye'de dersek eğer, ciddi anlamda orada kısıtlamaya
gideriz. Dolayısıyla, varsa Türkiye verisi tarzında bir kelimeyle ancak geçiştirebiliriz
bunu; yoksa inanılmaz derecede sıkıntı olacağını düşünüyorum.
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Arz ettim, teşekkür ederim.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Teşekkür ederim. Bülent Hocam doğru
bir noktaya değindiniz. Ama varsa Türkiye'ye bile aslında gerek yok. Çünkü
başvuruda istenilen bilgi belgelerde dünyada ve ayreten Türkiye'de diye belirttik.
Tekrar ve tekrar üstünden geçmekte fayda var mıdır? Uzatmadan bu şekilde, net bir
şekilde olsa.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Madde 4-a’da Türkiye
kelimesinin çıkarılmasını mı öneriyorsunuz?
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL- Önermiyorum Hocam, varsa Türkiye'de
diyorum. Hocam biraz önceki aynı cümleleri söylemek istemiyorum. Varsa veri
Türkiye'dekini söylersiniz, yoksa dünyadaki veriyle birlikte başvurursunuz, ondan
bahsediyorum. Toplumda daha iyi olur.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Deniz Bey Türkiye'nin üzerini
çizip, toplumda yazalım.
Burayla ilgili başka görüşü olan yok, B’yi okuyalım.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- b- Türkiye'de yaşamı tehdit eden, ciddi
derecede engellilik yaratan veya ciddi ve kronik nadir hastalıkların teşhisi, önlenmesi
veya tedavisine yönelik geliştirilen veya toplam maliyetinin teşvikler olmaksızın,
beklenen satış rakamlarıyla karşılanamadığı.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burayla ilgili, yine bir görüş
alalım. Bu b- şıkkıyla ilgili.
KATILIMCI- Bence bu kılavuz boyunca geçen ciddi hastalık tanımının
tanımlarda yer alması gerekiyor, neyse kriteri.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Buyurun Hocam.
KATILIMCI- Şimdi, bu tanım beşeri tıbbi ürün başlığı altında. Bu beşeri yetim
tıbbı ürünü tanımlıyoruz değil mi biz, yetim olanı, yoksa beşeri tıbbı ürünün tanımı
değil. Dolayısıyla, o başlık belki yetim ürün diye mi değiştirilmeli? Çünkü, beşeri tıbbi
ürün a, b, c diye tanımlanmış.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bunun tümünü okuyalım, c’yi
de okuyalım, ondan sonra tekrar bunu tümden gerekirse tartışalım.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Türkiye'de belirli bir hastalığın teşhisi,
önlenmesi veya tedavisine yönelik tatmin edici mevcut yöntemlerin bulunmaması
veya bu tür bir yöntem varsa, söz konusu hastalığı olan bireylerde mevcut
yöntemlerde anlamlı yararın sağlanamadığı durumlardan bir ya da iki, bir veya
birkaçının kanıtlanması da olabilir. Kanıtlanması ile yetim ilaç olarak tanımlanır.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Bu b-maddesinde nadir daha önce başka bir yetim
ilaç, yetim ruhsatı almış ise, aynı hastalık için başka bir ilacın yetim olarak ruhsat
alması mümkün olup olmadığı mesela bazı belirsizlikler var. Yetim ilaç ruhsatı alınıp
alınmayacağı ya da eşdeğer yetim ilaç ruhsatı alınıp alınmayacağı konuları açık değil
yani bu madde kapsamında. Bunların kılavuz çerçevesinde biraz daha açıklığa
kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Nerede açıklığa kavuşturalım,
öneriniz ne?
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Yani yer olarak burası olabilir. Bu maddelerin altında
olabilir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bir ek madde mi demek
istiyorsunuz, nedir o ek madde öneriniz.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Evet, bunu tartışmamız lazım, direkt şu şekilde değil
de.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Onu ilerleyen bölümlerde tekrar ben de
yeniliyorum Tunç Bey.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yine eğer açıkta kalan bir şey
varsa, taslağın tümünü gördükten sonra, yine sonunda değerlendiririz.
Süleyman Bey buyurun.
Dr. SÜLEYMAN KENTLİ- AİFD İlaç Çalışma Grubu adına söz almak istedim.
Esasında uyumlaşmaya çalıştığımız Avrupa Birliği mevzuatının lafsına ve
ruhuna bir arada baktığımızda, birinci ve ikinci maddeni veya ile birbirine bağlı
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olduğunu görüyoruz. Buradaki maksat da, az önce Sayın Başkan Yardımcımızın,
Hüseyin Beyin de ifade ettiği ve Dr. Ahmet Hasalıgil’in ifade ettiği. Eğer ki insidans,
prevelans verisi tanımlanandan biraz daha yüksek dahi olsa, kronik ve yıkıcı ülkeler
kamusal sorun getirici bir ilaçsa, bu da buraya tanımlanabilir ifadesini vermeye
çalışıyor. Maliyetlerinin de karşılanmaması hususuyla b’de. Aynı şekilde Halil Beyin
ifade etmiş olduğu eşdeğer yetimlik statüsü ise c-maddesinde tanımlı. Yani
kaçınılmaz olan bir şey var. Bir ilaca yetim statüsü vereceksek, mutlaka mevcut olan
alternatifin, ya alternatif olmamalı, tedavi şansı olmamalı ya da mevcut olan
alternatifin üzerine bir kriter ortaya koyabiliyor. Yani anlamlı yarar katabiliyor olması.
Dolayısıyla, bu a ve b’nin birbirine veya ile, c’nin de ve ile bağlanmasıyla
esasında konuştuğumuz bütün sorunlara cevap verecektir kanaatindeyiz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yani şu madde 4’te a’nın
sonunda amaçlandığı ile biten, oraya veya, ondan sonra da b’nin sonunda
karşılamadığıyla bitenle ve diye ilave edeceğiz.
Deniz Bey bunu ilave edelim. Buyurun.
EYLEM DEMİR- Ben yani orphan drug tanımlandığı üzere, tanımlanma kriteri
altında yetim beşeri tıbbı ürünü öneriyorum. Yani beşeri tıbbi ürün değil de, yetim
beşeri tıbbı ürün ve orphan… zaten tanımlanıyor. Diyor ki “orphan…” orada noktalı
virgül. Yani buradaki bütün a, b, c şıkkının hepsi bana göre yeterli, sadece Türkiye'yi
çıkartabiliriz. Noktalı virgülle devam edebiliriz. Çünkü, zaten tanımlanma yapılmış.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Şimdi burada c’nin sonunda
durumlardan en az birinin tanımlanması diye geçiyoruz ya, yetim ilaç diye yazılmış
taslakta. Yetim beşeri tıbbi ürün diye.
EYLEM DEMİR- Tanımlanma kriterlerinin altına madde 4’ün yerine beşeri tıbbı
ürün önüne yetim beşeri tıbbı ürün.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yetim beşeri tıbbı ürün, ne
diyorsunuz Hocam buna?
Buyurun.
BÜLENT BECEN- Türk hukuk yazı dilinde tanım en sona konuluyor. Yani
bütün adet bu. İngilizcede de tabii başta yer alıyor. Burada Türk hukuk dilini bilenler
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bunu anlayacak. İlk bakışta hepimiz şaşırdık, o da bir doğru. İlk cümleyi şöyle
değiştirmeliyiz. Ya yetim beşeri tıbbı ürün şu şekilde tanımlanır veya bu şekilde
kalacak. Çünkü bu da aşnı şeyi söylüyor. Türkiye'de genellikle ‘dır” diye sonunda
biter, bu Türkçenin yapısında var.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Değerli görüşleriniz için teşekkürler.
Ama biraz önce de tanımlar kısmını hem beşeri tıbbı ürün, hem de beşeri tıbbı
ürünün, hem de yetim ilacın tanımını yaptığımız için, yetim ilaç olarak geçmesinde de
bir sorun olmayabilir diye düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu durumda devam ediyoruz,
madde: 5’e geçiyoruz.
KATILIMCI- Şimdi burada a, b, c gözüküyor, ama biz orada b dediğimiz
zaman, b ve c’yi birleştirmiş oluyoruz, böyle mi yapmamız gerekiyor. Çünkü, en altta
durumlardan en az birini dediğimizde, a veya b veya c’yi herhangi birini kapsadığı
takdirde, buna yetim ilaç diyeceğiz. Ama burada birine veya birine ve dediğin zaman
b ile c birleşmiş oluyor.
Orada o cümlenin düzeltilmesi lazım tabii ki, veya ve dediğimiz zaman son
kısmın düzeltilmesi gerekiyor tabii ki, durumlardan en az birine diyoruz ya, o en az
biri şurası kalkması gerekiyor. Bu cümlenin doğruluğu ile düşünülmesi lazım, tabii ki
düşünürüz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Başvuru için istenilen, istenilecek bilgi
ve belgeler madde 5, 1. fıkra: Başvuru sahibi tarafından tanımlama için sunulan
başvuru dosyasını aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır.
başvuru sahibinin adı veya şirket unvanı veya daimi adresi.
Beşeri tıbbi ürünün etkin maddeleriyle varsa anatomik, tropotik kimyasal
sınıflandırma kodu.
Önerilen teropatik endikasyon ve varsa güncel hastalıkların uluslararası
sınıflandırma kodu.
ç- Tanımlama kriterlerinin karşılandığına dair kanıtlar ve hedeflenen
endikasyonlar dahil olmak üzere, geliştirme aşamasına ait açıklamalar. Varsa
hastalığın prevelansına ve insidansına yönelik çalışma veriler.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Sorusu olun varsa elini
kaldırsın, okumaya devam ediyoruz. Ben salona bakıyorum. Devam edelim Perihan
Hanım. Hocam burada söz mü almak istiyorsunuz, buyurun Hocam.
Prof. Dr. UĞUR ÖZBEK- Teşekkürler.
Bu Türkiye'de ve toplumda olayına tekrar bahsi geçtiği için değinmek
istiyorum. Şimdi, sadece toplumda dediğiniz zaman, daha sonra komisyona
gerçekten bir yük bindirmiş oluyorsunuz. Toplumda dediğiniz zaman, onun da bir
şekilde bir kılavuz olarak tanımının yapılması lazım. En az şu kadarlık bir toplumda
ya da Dünya sağlık Örgütü ya da belli kanıtlanmış verileri onaylanmış kurumlar
olarak onların designe edilmesi lazım. Yoksa öbür türlü toplumda dediğiniz zaman,
güvenilir dediğiniz zaman, karşılıklı prodman çıkacaktır. Yani başvuru yapan güvenilir
ve güncel kaynakları olduğunu iddia edecektir ki, şu anda hani SC’ye girmiş pek çok
yayın farklı farklı sonuçlarını bulabilirsiniz.
O yüzden ve de bir ikinci nokta daha var. Türkiye'de yerini toplumda dediğiniz
zaman, Türkiye'de bu işlerle ilgili yapılması gereken insidans ve prevelans
çalışmalarının da promosyonu engellenmiş olacaktır. Yani varsa Türkiye'de, yoksa şu
şekilde, şu şu toplumlarda ya da siz ilaç sanayini nasıl tarif ediyorsanız, o şekilde
yapılabilir diye düşünüyorum. Böyleci Türkiye'yi koyduğunuz zaman, Türkiye
verilerinin de belirli süre içinde yapılması için gayret ve teşvik olacaktır.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür ederim Hocam. Bir
daha geri dönüş yapmayalım. İsterseniz geri dönmeyelim. Daha sonra geride kalan
şeylerle ilgili görüşleriniz olursa, en sonunda söz alın lütfen. Çünkü, geri dönüşler
konsantrasyonu bozuyor; hem de zaman açısından sıkıntı yaratacaktır bize.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam görüşünüz için teşekkürler. Hepsini
okuyalım, çünkü Pelin Hanımın da vurguladığı gibi, aşağıda taslağın alt kısımlarında
hani

muallakta

kaldığını

düşündüğünüz

ya

da

yeterince

açıklanmadığını

düşündüğünüz şeylerin bir kısmı açıklanmış oluyor zaten. İsterseniz devam edelim.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- d- yetim ilacın piyasaya arz maliyetinin
beklenen satışlar sonucunda karşılanamayacağını kanıtlayan çalışma, slayş veriler.
Yetim ilacın uygulanacağı hastalığın tanımlama başvurusunun yapıldığı tarihte
Türkiye'deki prevelansına ve insidansına ilişkin güvenilir ve güncel referanslar.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Lütfen söz alarak konuşalım.
BÜLENT PEÇEM- İlk d- maddesinde yetim ilacın piyasaya arz maliyetinin
beklenen satışlar karşılanamayacağını kanıtlayan kelimesi çok tehlikeli bir kelime.
Çünkü kanıt birini ikna etmekle ilgili. Belgeleyen olabilir, çünkü bunlar kanıtlamak çok
zor bazı şeyleri, karşılamıyor. Ama siz belli satışları saklıyorsunuz biçimine
dönüşebilir. Bu kelimenin orada belgeleyen.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Gösteren olabilir mi,
kanıtlayan yerine gösteren yazalım Deniz Bey oraya.
BÜLENÇ PEÇEM- E’de de yetim ilacın tanımına başvurusu yapıldığı varsa
Türkiye'deki prevelansına insidansına ilişkin orada da “güvenilir” kelimesi zaten
güvenilir olsaydı, çok şey değişirdi. İlişkin, güncel referanslar, yani güvenilir kelimesi
tartışma kelimeleri olmasın demek istiyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- İlişkin ne diyorsunuz öneriniz?
BÜLENT PEÇEM- İlişkin güncel referanslar, yani güvenilir olmadığını zaten
komisyon karar verecek.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Ama burada güvenilir dersek, biraz da
sorumluluğu da belgeleri veren firmaya paylaştırmış oluyoruz. Yani güvenilir belgeyi
verme sorumluluğunda, bilincinde olduğunun farkında olması gerekecek. Buna
komisyon karar verecek, haklısınız.
BÜLENT BECAN- Şunu demek istiyorum: Şu anda ben güvendiğim şeyleri
söylüyorum size, ama aksini söylüyorsunuz. Yani güvenilirlik tartışma konusu olduğu
için burada yer almasın demek istiyorum. Tabii ki kötü niyetle yapılmayacağını
varsayarak konuşuyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu güvenilir başvuruda daha
ciddi verilerin dosyaya konulmasıyla alakalı açıkçası ciddiye alınma faktörü olacaktır
diye bir mahsuru olmadığını düşünüyorum ben de açıkçası.
Ahmet Hocam buyurun.
AHMET ARAMAN- Ben Sayın Becan’a katılmakla beraber, hukuk dilinde
“gösteren” lafı yanlıştır. Yani o zaman herhangi bir kağıda yazarsınız iki satır, biter
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gider. Yani hukuk dilinde, o zaman belgeleyen sanki daha doğru olur. Yani bir belge
tanımlaması daha doğru olur. Sayın Becan haklı.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Hukuk diye düşünürsek, evet
hukukçu arkadaşımıza soralım, madem öyle söz verelim, o ne diyor?
Av. ELVAN SEVİ FIRAT- Burada benim aslında en başından da itibaren bu
maddeye ilişkin bir sorun var.
Birincisi buradaki aranan belgeler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin CTT dosya
başvurusu kapsamında hangi modüllere ek olarak istenilecek, belki bunun da
tanımlanması, yani birinci modül idari bilgiler modülü. Onun kalan modüller yerine
bunları mı sunacağız diye bir sormak isterim. Sadece dikkat çekmek için teknik bir
konu, beni aşar.
İkinci husus; burada d-bendiyle ilgili olarak bence bu bendin toptan çıkması
lazım. Çünkü, yetim ilacın piyasaya arz maliyetinin beklenen satışlar sonunda
karşılanamayacağını zaten bir bilinmezliğin içerisinde tespiti zor olan bir bilimsel
alanda. İstenilen veri satış verisi. Bu ürünler benim bildiğim kadarıyla gene teknik bir
konu; ama bugüne kadar birçok konuda danışmanlık verdim ilaçlarla ilgili. Kiloya göre
değişiyor, hastanın ömrüne göre değişiyor, kullanımı vesaire bu satış verisini nasıl
toplayacaksınız? Bunu da sormak istiyorum, gene salonda işin uzmanları var.
e-bendinde ilgili olarak da “güvenilir-güncel” gibi kelimeler, burada ben de
Bülent Beye bir hukukçu olarak katılıyorum. Hukuki belirlilikten dün konuşmamda
bahsetmiştim. Herkesin üzerinde mutabık kalacağı nitelikle aynı anlamı yükleyeceği
kelimeleri kullanmak hukuken doğru olandır. Dolayısıyla, burada güvenilirlikten
ziyade, belki yayınlanmış literatüre atıf yapılabilir. Bilimsel literatürde yer alan bilgiler
gibi bir hususu ve bunu da aynı şekilde Ahmet Hocamın ifade ettiği gibi, belgeleyen
bilimsel literatürde yer alan bilgiler denilerek, biraz daha somut sunulabilir. Bir ara
herkes tarafından kabul edilebilir bir belgelendirme sistemine gitmekte fayda var.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Buyurun.
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Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Şunu belirtmek istiyorum: Bu ruhsat
başvurusu için değil, tanımlama kriterleri almak için başvurulacak belgeler. Ruhsat
başvurusunu tanımlama kriteri aldıktan sonra başvuracaksınız.
AHMET ARAMAN – D- Maddesiyle ilgili bizim de bir çekincemiz var.
Hakikaten nadir hastalıklar ne olduğu bilinmeyen bir konu ve bu alanda siz ruhsatı
aldığınız noktada, ileriye yönelik beklentilerinizi çok rahat hesaplayamıyorsunuz. Ben
şuana kadar sektörde ona yakın yetim ilacın lansmanında bulundum ve hemen
hemen hiçbirisinde beklentilerimizin ya altında, ya üstünde bir arzla, taleple
karşılaştık. Dolayısıyla, bu maddeyi bir şekilde vermeye çalışsak bile, uzun dönemde
vereceğimiz, sunacağımız data büyük ihtimalle yahut da bunun yüzde 100 olacağını
garanti

edebilirim.

İlk

başta

verdiğimiz

beklentilerle

örtüşmeyecektir

diye

düşünüyoruz. Dolayısıyla, bu maddenin bizde kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- İlk başta örtüşmese bile, yine ilerleyen
maddelerde göreceğiniz gibi, düzenli olarak zaten komisyona ilacın geliştirilmesine
yönelik olarak düzenli rapor vereceksiniz. Bu senelik olacak ya da senede iki kere ya
da iki senede bir. Bununla beraber komisyon da bu ilacın geliştirme sürecini ve
maliyetinin olduğuna dair bir fikir edinecektir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu tip şeyleri sonunda yine
gözden

geçirebiliriz.

Yani

kılavuzun

sonuna

geldiğimizde,

yeniden

gözden

geçirebiliriz.
Buyurun.
TUĞBA AYDEMİR ERTÜRK (Biyomarin İlaçları Türkiye Genel Müdürü)Benim bir teknik konuda yorumum olacak. Ç-bendinde varsa hastalığın prevelans ve
insidansına yönelik çalışma ve veriler deniliyor uluslararası. Sonra da e-bendinde
Türkiye'de prevelansa insidansına ilişkin güvenilir ve güncel referanslar deniliyor.
Benim önerim, orada da “varsa” kelimesinin eklenip, bağlayıcı olmaktan çıkartılması.
Çünkü bu çalışmalar daha önce Global’de yapılmadıysa, Türkiye'de olmasını
beklemek biraz zor. Belki daha sonra otoriteyle konuşarak, bunların oluşturulması
daha değerli.
Teşekkür ederim.
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Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- e- maddesi için mi söylüyorsunuz? Emaddesi için varsa diye hemfikirde kalmıştık diye hatırlıyorum. “Varsa Türkiye'de”
diye.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bülent Hocam buyurun.
Prof. Dr. BÜLENT GÜMÜŞEL- Hocam affınıza sığınarak, ilk beş madde
hakkındaki görüşlerimden başlamadan önce b’de beşeri tıbbı ürünle başlayana artık
yetim ilaç diyeceğiz değil mi, buna karar verdik. Dolayısıyla da, yetim ilacın etkin
madde, “leri” tarzında tek bir madde veya leri olması lazım. Beşeri tıbbi ürünü
kaldırıp, artık yetim ilaç dememiz lazım değil mi, ona karar verdik? Dolayısıyla da
beşeri tıbbi ürün yerine, artık yetim ilaç olması lazım ve etkin madde “leri” olması
lazım. D’de gösteren doğru bir kelime. E’de de “varsa” kelimesiyle birlikte ilk beş
madde hakkındaki görüşlerimi arz ettim.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu önerileri ekleyelim, ama
dediğim gibi, tümünden sonra yine değerlendirmeye alırız. Deniz Bey yazdınız mı
Hocanın önerilerini, etkin maddeler.
Buyurun.
DEVRİM SATIK- 4. maddede a veya b demiştik ve c diye eklemiştik. 5.
maddenin d’sinde geçen, belgeleyen kanıtlar sadece b ve c ile başvurduysam, ben a
ve c ile başvurabilirim veya b ve c ile başvurabilirim kanıt için. Sadece b ve c için
başvuranlar için geçerli olmalı diye düşünüyorum.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Hangi fıkrası için konuşuyorsunuz,
kaçırdım.
DEVRİM SATIK- 4. maddede b-fıkrasında beklenen satış rakamlarıyla
karşılanamadığı b diyoruz. B ve c ile başvurabiliriz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- a ve c ile başvurabilirsiniz, b ve c ile
başvurabilirsiniz.
DEVRİM SATIK- Dolayısıyla, 5. maddedeki d-şıkkı satışlar sonucunda
karşılanamayacağını kanıtlayan veriler sadece b ve c ile başvuranlar için geçerli
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olmalı. A ile, c ile başvurduysam bu madde geçerli olmamalı, b ve c ile
başvurduysam geçerli olmalı.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- A ve c ile de başvursanız da, sonuçta
bir maliyetiniz olacaktır. Hani bunu komisyona göstereceksiniz. Karşılanamadığını
belki gösteremeyebilirsiniz, ama maliyet çalışmalarınızı belgelemeniz lazım.
DEVRİM SATIK- O ayrı bir bölümde tekrar var zaten. Tanımda koşul olmaktan
çıkarılabilir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu tip şeyleri not alın,
kılavuzun sonuna geldiğimiz zaman, dediğim gibi hâlâ sıkıntı yaratan noktalar varsa,
orada tekrar geri dönüp…
Evet, devam ediyoruz. Farklı bir görüş yoksa, Tunç Bey buyurun.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Tabii, Türkiye'deki çalışmaların yeterli olmaması
durumu,

çalışmaların

kabul

edilebilir

kriterlerinin

de

verilerin

kapsamının

detaylandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ne tür verileri kullanacağı ve
kaynağının ne olduğuyla ilgili belki detaylandırmak gerekir. Bir de komisyonun
değerlendirmesinde objektifliğin sağlanması bakımından referanslar için güvenilir
kaynakların da neler olduğunu belki bir yönerge veya taslak içerisinde tanımlanması
gerektiğini düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Kılavuzlar artık o kadar
detaylı yazılmaz.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Şimdi, yönetmelik tekniği ayrı, kılavuz tekniği ayrı.
Şimdi,

tabii

burada

siz

haklısınız.

Bunu

bir

kılavuz

dersek

bu

kadar

detaylandıracağız, ama bir yönetmelik şeklinde şey yaparsak, bu kılavuzlarla belirtilir
diye oraya atıf yaparak gidebiliriz. Siz şu şunlar olsun diye önerinizi verin, biz bu
yönetmelik yaptığımız zaman, kılavuz atfı yaparak kılavuzlarda da bunları yayınlarız.
Bu şekilde giderseniz, dediğiniz gibi tartışma boyutu uzar, yönetmelik tekniği ayrıdır,
yasa tekniği ayrıdır, kılavuz tekniği, atıflarla bunlar yapılabilir. Siz nelerin olması
gerektiğini istediğinizi belirtirseniz, onun üzerinden değerlendiririz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Devam ediyorum.
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İlgili bilimsel literatür derlemesi veya bu tür bir derlemeye atıfta bulunan, varsa
ilgili veritabanından bilgiler.
Yetim ilaçla ilgili yürütülmekte olan ilgili faaliyet veya projelerin özetine ilişkin
bilgiler.
ğ- Avrupa Birliğinde veya diğer ülkelerde alınan hibelere, vergi teşviklerine
veya diğer maliyet kazanımına ilişkin ayrıntılar.
h- Beşeri tıbbi ürünün Türkiye'de bir endikasyon için ruhsatlandırıldığı ya da bir
veya daha fazla farklı endikasyon için araştırma altında olduğu durumlarda,
geliştirme maliyetine farklı endikasyonlardaki dağılımı ve buna ilişkin analizlerinin
ayrıntılı açıklaması ve gerekçesi.
I- Başvurudan sonra maruz kalması beklenilen geliştirme maliyetlerinin tamına
ilişkin beyan ve gerekçeye.
i- Geçmişte maruz kalınmış ve beşeri tıbbı ürünün ruhsatlı olduğu ilk on yıl
boyunca yıllık olarak ve sonrasında kurumun talebi üzerine maruz kalması beklenen
tüm üretim ve pazarlama maliyetlerine ilişkin beyan ve gerekçe.
j- Yetim ilacın Türkiye'deki ruhsatlandırıldığı tarihten sonraki ilk on yıl boyunca
yıllık olarak ve sonrasında kurumun talebi üzerine satışından beklenen gelirlere ilişkin
tahmini rakamlar ve gerekçeler.
k- Genel kabul gören muhasebe uygulamalarını uygun olarak belirlenecek ve
Türkiye'de kayıtlı bir mali müşavir tarafından onaylanarak, tüm maliyet ve gelir
bilgileri ve apositeli maliyet ve gelir bilgileriyle, söz konusu hastalığın belirli teşhis,
önlem veya tedavi yöntemlerinin olmadığı veya bu tür bir yöntem varsa, beşeri tıbbi
ürünün söz konusu hastalıklardan etkilenen bireylerde anlamlı yarar sağlayacağını
bilimsel literatürlerle kanıtlayan gerekçeler.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Evet, Sayın Kızılay’a söz
verelim.
Uzm. Ecz. HARUN KIZILAY- Hocam, bütün bu kuralları koyuyoruz. Ondan
sonra da yetim ilaç mı üret diyeceğiz üreticiye? Biraz çok sert gibi geliyor bize bu,
biraz daha tekrar yeniden değerlendirilse, bütünsel olarak biraz daha karşılanabilir,
belki daha sonrasında istenecek bazı kurallar olsa daha iyi olmaz mı? Çok sert
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geliyor bunu okuduğumuzda. Biz yetim ilaçta zaten yetim kalmış, bu ilacı birisi üretsin
diye uğraşırken, ona işte muhasebe sistemlerinden şunu getir, bunu getir, en
sonunda adam diyecek ki, üretmekten vazgeçtim diyecek neredeyse.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Böyle düşünen var mı
gerçekten salonda? Başta özellikle sanayiden? Şimdi, genel temsilcilerden söz
alalım.
AHMET ATAGİN- Ben de katılıyorum. Yani yetim ilaç yönetmelikleri,
direktifleri yurtdışında bu tür ürünlerin üretilmesine ya da yaratılmasına teşvik olarak
çıkarılan mevzuatlardır. Burada da, bu kılavuzun da bunu destekleyen bir atmosferde
gelişmesine biz de bekleriz. Bu konuşulan maddelerle ilgili olarak yine ı ve i-bendiyle
bizim yine benzer kaygılarımız var.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- ı ve i tamamen çıksın mı,
yoksa değiştirmek mi istiyorsunuz?
AHMET ATAGİN- J’de kısmen buna katılabilir, biz bundan çıkarılmasından
yanayız. Çünkü, burada bir muğlaklık var ve biz biliyoruz ki bu resmi prosedürlerde
muğlaklık olan alanlar, gri alanlar her zaman süreçleri uzatan kısımlardır ve ilk başta
söylediğim noktaya geri dönecek olursak, yetim ilaçlarla ilgili biz bunların, bu ilaçların
Türkiye'de sürdürülebilirliğini savunmak için, tüm bu gri alanların netleşmesini ve tabii
ki üreticiden yana bir şekilde burada yer alması gerektiğini düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- ı, i ve j’yi.
Osman Bey buyurun.
OSMAN KARA (AİFD Genel Sekreteri Yürütme Kurulu Başkanı)- Aslında
Harun Beye katılmamak mümkün değil Hocam. Gerçekten zaten çok sınırlı olan
sanayicinin Türkiye'de sorunu olan bir yerde teşvik edici nitelikte bir yönetmelik
kılavuzu ve yönetmelik çıkması gerekir diye düşünüyorum. Daha çok teşvik edici ve
kolaylaştırıcı yönünün ağır basması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Harun
Beye kesinlikle de katılıyorum.
Teşekkür ederim.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Tabii yetim ilaç kâr amacı güdülmeyen özel ürünlerde
bu tip kırımların daha da ayrıntılandırması sıkıntı yaratır. Ruhsatlandırma
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aşamalarında bizim hep sürelerle, diğer şeylerde teşvik istememiz, işte kısaltmalar
istememiz de bu maddelerle çeliştiğini düşünüyoruz, biz de paralel düşünüyoruz bu
konuda.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Peki, Pelin Hanım Avrupa
Birliğinde nasıl?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Değerli görüşleriniz için çok teşekkürler.
Şu an için Türkiye'de bir yetim ilaç üretimi yok. İnşallah, en kısa sürede olur. Başta bu
mevzuat yayınlandıktan sonra, yurtdışında ithal edilecek yetim ilaçların sayısında
ruhsatlandırılacak ilaçların sayısında bir artış olacaktır. Bizim mevzuatımız da Avrupa
Birliğiyle paralel. Avrupa Birliğinde de bu maddelerin aynı olduğunu, birebir olduğunu
göreceksiniz. Ülkemizde de üretilmeye başlandığında da, nasıl yurtdışında bu işler
yürüyorsa, bizde de yürüyeceğini düşünüyorum.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Türkiye'de de üç dört adet yetim ilaç üretimi için
teşvikler alanında yakın zamanda olacak.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Biz yine de görüş olarak şöyle
yapalım. I, i ve j-bendi çıkarılsın mı diye oraya da soru işareti koyalım arkadaşlar,
k’de mi var?
Buyurun Hocam.
SEMRA SARDAŞ- Sayın Hocam, şimdi burada hep ruhsatlandırıldıktan
sonraki, ruhsatlandırıldığı tarihten 10 yıl boyunca gibi çıkarsak da, hep beklenen
gelire ilişkin, satışa ilişkin kurallar yer almış. Güvenlikle ilgili koyacağımız cümleyi
buraya ilave edelim mi? Çünkü, ruhsat sonrası güvenliğini artık ilacın hiç söz
etmiyoruz güvenliğine dair.
Şu anda zaten bizde ruhsatlı olan, ama yetim ilaç statüsünde değil, yani yetim
ilaç olarak ruhsatlandırılmamış ilaçlardan dört tanesi farmakovijilansta risk yönetim
planı dahilinde takip ediliyor. Risk yönetim planı uyguluyoruz, çünkü klinik çalışmaları
sınırlı, az sayıda hasta da ruhsat aldığı için, bunları ruhsat sonrası etkililiğini,
güvenliğini, etkisizliğini, hepsini gözlüyoruz. Bununla ilgili isterseniz şu maddeler
çıkıyorsa, buraya ruhsatlandırıldığı tarihten sonra 15 Nisan 2004 tarihli, şu sayılı
Resmi Gazetenin numarasını vererek, Resmi Gazetede yayınlanan ilaçların güvenliği
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hakkında yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar bu kılavuzu da kapsar desek, ruhsat
sonrası bunlardan neler bekliyoruz. Vaka çalışmaları, kovortlar, risk analizi, olabilir
mi? Madem bu rakamlarını çıkartıyoruz, yani bunların güvenliğini…
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yazdıralım Hocam.
Dr.

HÜSEYİN

YILMAZ-

Hocam,

ruhsatlandırma

prosedürüne

girip,

ruhsatlandırdıktan sonra, bu ürünler içinde, diğer bütün mevzuatımız zaten geçerlidir.
Yazmasak da, o kendi mevzuatı içerisinde buraya atıf vardır, geçerlidir. Yazarsak,
tekrarlamış oluruz, çok da bir şey kaybetmeyiz; ama bir şey değiştirmez, o anlamda.
Ben şunu söylemek istiyorum: Evet, bu maddelere sanayi haklı olarak bazı
çekincelerini koyuyor. Ama şunu merak ediyorum. Avrupa otoriteleri bu konuda nasıl
yapıyor. Çünkü, dünkü sunumlardan benim gördüğüm, zaman içerisinde orphandrug
statüsünden çıkan ürünler olduğunu görüyoruz. Bizim bunların otorite olarak takibini
nasıl yapacağız, hangi kriterlerle yapacağız? Tamam, şimdi siz haklısınız da, bu
taraftan da bizim taraftan biraz bakın, empati yapalım karşılıklı. Bunun tarif ve takibini
Avrupa'da nasıldır, o örneğini aslında almak isterim ben misafirlerimizden. Avrupalı
misafirlerimizden bu konuda bize bilgi verecek var mıdır.
SEMRA SARDAŞ- Güvenlik takibi.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Hayır efendim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu konuyla ilgili cevap
verecek.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Michael Schlander buradalar,
çevirilerden dinliyorlar. Biraz önce benim sorduğum kadarıyla, kendilerinden de teyit
edebiliriz. Bu maddeler orphandrug… verilirken değil, ama satışta … büyüdüğünde
ya da ekstra bütçe yükü yarattığında ilave olarak istenebilecek maddeler olarak
öngörülmüş. Dilerseniz onlarla da tekrar teyit edebiliriz.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Bizim de bir takip kriterlerimiz olması gerekiyor.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Belki öyle bir açıklamayla, gerektiğinde
takip kriteri olarak firmadan talep edilecektir denilebilir.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu maddeler gerektiğinde
takip edilecek diye. Yani çıkarmak yerine, işte ı, i, j, k maddeleri gerektiğinde otorite
tarafından istenilebilecektir diye. sonuçta nihai kararı otorite veriyor, komisyona
danışarak veya komisyon önerisiyle.
Av. ELVAN SEVİ FIRAT- Burada maddenin başlığı başvuruda istenilecek bilgi
ve belgeler. Belki burada bir alt, yani yeni bir madde oluşturularak, başvuru
sonrasında sunulacak bilgi ve belgeler gibi bir derecelendirme yapılıp, buradaki
hususlar zaman içerisinde de oluşacağı için, bir takip mekanizmasına oturtulabilir.
Yani az önceki Sayın Semra Hocamın söylediği husus da belki bu kapsamda o
madde, yani yeni ihdas edilecek maddenin altına eklenebilir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Unutulmaması açısından
Semra Hocamınkini de yazılsın lütfen. Onun hakikaten burada yer alması mı, yoksa
zaten bunu içerecek olması mı?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Madde 13’te ruhsatlandırma kısmı var,
orada değiniyoruz, size okuyayım tekrardan. Başvuru sahibi komisyon tarafından
değerlendirilerek, uygun görünen ve kurum tarafından ulusal yetim ilaçlar listesine
dahil edilen yetim ilaç için Beşeri Tıbbı Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve bu
kılavuzun hükümlerine uygun olarak kurumsal ruhsat başvurusunda bulunulur.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Orası aslında kabul ediyor.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Mevzuatı tekrarladığınız zaman tarih ve
sayı koymuyorsunuz. Mevzuatı daha önceden değindiğiniz için, referans olarak
gösterdiğimiz için, ikinci referansı gösterirken, tarih sayı koymanıza gerek yok.
Yönetmelik yazım kural ve esaslarına dair bir yönetmelik var, bu orada belirtiliyor
Hocam.
SEMRA SARDAŞ- Tamam, ek izleme listesi de yeni yaptık. Bu yetim ilaçlar,
yetim ilaç değil de bizimki o listede yer alıyor. Şu anda o listeyi de güncelliyoruz.
Onun için ayrıca refere edelim mi, 15 Nisan 2014’ten itibaren yeni yönetmeliğe?
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burayla ilgili söz almak
isteyen, daha önce söz almamış olanlar?
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MUTEBER EROĞLU- Bu maddelerle alakalı ben de Harun Beye tamamen
katıldığımı söylemek istiyoruz Derneğimiz adına. Bir hasta yakını bunu söylüyorum.
Tabii ki belli kriterler olmalı, tabii ki belli güvenlik önlemleri alınmalı. Buna da
tamamen katılıyoruz, ama kolaylaştırıcı ve süreci hızlandırıcı olmalı. Çünkü bir
tedavinin artık var olduğunu bilip, ona ulaşma sürecini beklemek, bir hasta yakını
açısından çok sıkıntılı ve bu süreç hani o haftalar sizin için sene gibi olmaya başlıyor
artık. O sürecin eziyetini hasta yakını olarak yaşadım. 1,5 sene sadece ilaca
ulaşmayı bekledim ve var olduğunu bildiğimiz bir ilaca ulaşamamak ve çocuğunuzun
gözünüz önünde her gün bir şeyler kaybettiğini görmek gerçekten çok can yakıyor. O
yüzden, evet olmalı, ama süreci hızlandıran ve bu süreçte hastayı, hasta yakınını da
düşünen, daha kolaylaştırıcı ve teşvik edici karalar da alınmalı.
Çok teşekkür ediyorum.
KATILIMCI- Merhaba, Ahmet Beyin meslektaşıyım. Avrupa Birliği üye
ülkesinde. Sadece bir sorunuzu yanıtlamak istiyorum. Sizin sorunuzu yanıtlamak
istiyorum. Avrupa perspektifinin ne olduğuyla ilgili olarak. Ekonomik koşullar aslına
bakarsanız, spesifik olarak istenmiyor, pazarlanma izninden önce, ama pazarlanma
izninden sonra isteniyor. Dolayısıyla, bu türden talepleri başvuru aşamasında
görmüyorsunuz. Yani bu yönetmeliklerde biz başvuru esnasında pazarlama izninden
önce böylesine bilgileri ve belgeleri istemiyoruz. Dolayısıyla, bu aşamada istemeyin,
ama daha sonraki aşamalarda isteyin diye öneriyoruz.
BÜLENT GÜMÜŞEL- Hocam çok küçük bir şey, ama yine aynı takıntı
içerisindeyim. H maddesinin yetim ilaçta başlaması lazım ve l maddesini de Pelin
Hanım uygun görürseniz yukarıya doğru alın. Çünkü, yetim ilaçla ilgili nerede
kullanılacağına dair, siz literatür istiyorsunuz. Dolayısıyla da ilk başlarda onun olması
sizin değerlendirmenizde öncelik tanıyacaktır. Belgeleri, bilimsel belgeleri öne getirin.
Sizden ricam l’yi, aynı şekilde l-maddesini, b’den sonra bile koyabilirsini, c’den sonra
bile koyabilirsiniz. Bir de orada beşeri tıbbı ürün var, orada da onu sizden ricam yetim
ilaç olarak değiştirirseniz, beşeri tıbbı ürün orada da görünüyor. Bu tür bir yöntem
varsa, beşeri tıbbı ürünün yerine yetim ilacın, onu da yukarıya çekip b-maddesi, cmaddesi bilimsel literatürleri görmüş olursunuz.
Teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Buyurun.
TONGUÇ OĞLAK (pfizer İlaçları)- Çekinci koyduğunuz maddelerle ilgili
benim yorumum olacaktı. Biz de Avrupa'dan bu maddelerin hangi amaçla
konulduğunu, nasıl istenildiği konusunda bilgi almaya çalıştık. Özellikle bu
maddelerin talep edildiği ilaçlar, Avrupa'nın geliştirme maliyetleri, MI’dan, geliştirme
maliyetlerine ilişkin teşvik bekleyen ilaçlarda, yani burada firma yapacağı, yaptığı
yatırımın belli bir kısmının belki yarısını Avrupa'daki otoriteden destek amaçlı istediği
takdirde, bu bilgileri öncesinde … öncesinde vermesi bekleniyor. Aynı şekilde
Amerika'da da benzer olduğunu tahmin ediyoruz. O yüzden, belki de Türkiye'de
teşvik bekleyen ürünler bu maddelere tabi olmasına dair bir madde ekleyebiliriz.
KATILIMCI- Biraz önce meslektaşım Lublin’in söylediği şeyi tam açıklığa
kavuşturmak istedim, çünkü tam anlaşılmamış olabileceği gibi bir intiba uyandı
bende. Biz bu satış rakamlarının prospektif olarak değil, özetle retospektip olarak
sunulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü, bu konuda tahmin yürütmek, projeksiyon
yapmak çok zor, ama gerek Meduladan, gerek bizim kendi verilerimizle bu verileri biz
ruhsattan sonra istenilen sıklıkta sağlayıp, bu ürünün değerlendirilmesi konusunda
her türlü yardımı yapmış olacağız diye düşünüyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- ITC kapsamında aylık satış bildirimlerini
yapıyoruz düzenli olarak, ruhsatlandırma sonrası.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- O halde verileri vermekte zorlanmayacaksın. O zaman
onu tartışmaya gerek kalmadı.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Tanımlamaya geçelim.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 1- Tanımlama madde 6: Birinci fıkra: Bir
beşeri tıbbı ürünün yetim ilaç olarak tanımlanması amacıyla, başvuru sahibi,
Türkiye'de

ruhsat

başvurusu

yapılmadan

önce,

beşeri

ve

tıbbı

ürünün

geliştirilmesindeki herhangi bir aşamada kuruma başvuruda bulunabilir.
2- Bu kılavuzun yürürlüğe girdiği tarihte nokta nokta nokta yetim ilaç
başvurusu yapılabilir. Bu kısımda geçmişe dönük bir uygulama yapalım mı, bunu
tartışmaya açmak istedik.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yani ruhsatta olan veya
ruhsat başvurusu yapılmış olan gibi önerisi olan?
BÜLENT GÜMÜŞEL- Bence alınmasında fayda var. Ben yetim ilaç olarak
değerlendirilmek istiyorum diye. Ama onun dışındakilerde çok fazla bir şey olacağını
düşünmüyorum. Yani dosya içeri atılmışsa ve onu yetim ilaca değiştirmek istiyorsa,
anladığım kadarıyla onu ekliyorsunuz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yani ruhsatta olan veya
ruhsat başvurusu yapılmış olan beşeri tıbbi ürünler içinde yetim ilaç başvurusu
yapılabilir. Avrupa'da geçmişe dönük bir uygulama yok. Dolayısıyla burada bu
olmasın mı, olsun mu tartışılabilir. Yani normalde yetim ilaç ruhsatı almamış, ama
daha sonradan gidişat gereği yetim ilaca dönmek isteyen ya da yetim ilaç statüsü
almak isteyen olabilir mil, böyle bir fırsat verilmesi sanayinin işine yarar mı ya da
hastalar açısından bir avantaj oluşturur mu, erişim açısından gibi. Ama yok böyle bir
uygulama bizim dışımızda.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Buradaki şey şu. Bizim mevzuatımızı haliyle biraz geç
kalmış olmasından kaynaklanan bir şey bu birazda. Şu anda olması gerekenleri bu
statüyü sağlayabilmek adına biraz da konulmuş bir şey. Yani sektörü biraz bu
anlamda rahatlatmak adına konulmuştur. Bizim durumumuzdan dolayı arzu edilirse
konulabilir veyahut da arasına koymakta fayda var diye düşünüyorum. Bu statüye
girmesi gerekir, ürünler açısından.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Tabii eğer o olursa yetim
ilacın olası avantajlarından faydalanmış olacak tabii. Bunu herkes anladığım
kadarıyla istiyor, arzu ediyor, geçiyoruz burayı da.
Şöyle yapıyoruz, ben size okuyorum: Bu kılavuzun yürürlüğe girdiği tarihte
ruhsatta olan veya ruhsat başvurusu yapılmış olan beşeri tıbbi ürünler için de yetim
ilaç başvurusu yapılabilir. Ruhsatta olan veya ruhsat başvurusu yapılmış olan -bu
ruhsat aşaması da ona girer zaten- beşeri tıbbi ürünler içinde.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 3- Kurum başvuru sahibinden Türkiye'ye
ait klinik çalışmaları için veriler dahil olmak üzere, ilave bilgi ve belge talep edebilir.
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EYLEM DEMİR ŞENTÜRK- Burada benim bir sorum olacak. Endikasyon
başına başvuru yapılması gerekli gibi bir tanımlanma yapılmamış. Çünkü … öyle bir
yani bir ürününüz, birden fazla endikasyon için kullanılıyorsa, endikasyon başına
başvuru yapmanız gerekiyor. Öyle bir tanımlanma yapılırsa, belki yardımcı olabilir.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Daha ileriki maddelerde de tam
hatırlamıyorum ıver endikasyon için bir başvuru hakkı saklıdır gibi bir kısım olacak.
Bunu burada mı değinelim diyorsunuz?
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Deniz Bey bunu isterseniz not
alalım. İleride eğer değiştirmezsek , burada kalsın
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 13. maddede öyle bir açılım olacak,
madde 13, 2. fıkra.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK (OTURUM BAŞKANI)- O zaman burada olmasına
gerek yok.
Buyurun Hocam.
HANEFİ ÖZBEK- Biliyorsunuz mevzuat hazırlarken, başka mevzuatla
çelişmemesi de önemli. Özellikle bu yetim ilaç konusunda klinik verilerine ulaşmak
çok zor, diğerlerine göre. Çünkü vaka sayısı da çok sınırlı. Şimdi, bir mevzuatımızda
da bizim insani amaçlı ilaca erken erişim programı … diye geçiyor. Onun 3.
paragrafında şöyle bir ibare var. “Bu programda ilacın etkililiğiyle ilgili bilgi
toplandırılması amaçlanmaz ve bu tür bilgiler toplansa dahi, bu bilgiler Sağlık
Bakanlığı tarafından ilacın ruhsatlandırılmasıyla ilgili prosedürde kullanılmaz” diyor.
Şimdi, buraya biz yetim ilaç hariç dersek, bunları da katmış oluruz. Böylece bu
yetim ilaçla ilgili klinik araştırma verilerine ulaşmayı kolaylaştırmış oluruz diye
düşünüyorum. Burayla ilgili olduğu için belirttim.
ALİ DURSUN (Hacettepe Üniversitesi)- Madde 6’da “Türkiye'de ruhsat
başvurusu yapılmadan önce beşeri tıbbı ürünün geliştirilmesindeki herhangi bir
aşamada kuruma başvuruda bulunabilir” diyor. Ben eczacı hocalarımdan öğrenmek
istiyorum. Yani çünkü işin felsefesine aykırı değil mi. Çünkü biz burada ilaç için bir
tanımlama yapıyoruz. Daha ilaç haline gelmemiş, yukarıdaki maddelerde en az on
tane kalem istediğimiz, hani izin verebilmek için kalem istediğimiz bir kriterler
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istiyoruz, ama biz burada beşeri tıbbi ürünün daha geliştirilme aşamasında kuruma
başvuruda bulunabilir diye söyleniyor. Yani yukarıdakilerle çelişmiyor mu?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Hocam, sizin endişenizi anlıyorum. Bu
kılavuzda yine tekrar değineceğim. Avrupa Birliğiyle beraber, orada da ruhsat
aşamasından önce, ama bu yetim statüsü almanız sizin hani pazara çıkabileceğiniz
anlamına gelmiyor, yetim statüsü alıyorsunuz ve bu çalışmalarda sizin de bildiğiniz
gibi çok az sayıda hasta olduğu için, klinik çalışmaları daha yavaş, çok az sayıda
hasta üzerinde ilerliyor ve faz-2, faz-3 tamamlanması hani ya ilaçlardan daha uzun
sürüyor olabilir ya da faz-3 aşamasında da piyasaya çıkması gerekebilir.
Teşviklerden yararlanabilecek.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Fazlar esnasında da bu tedaviye erişme isteği olan
hastalar var. Burada bunu sağlamak.
ALİ DURSUN- Kendi isteğine bağlı olarak ilaç vermek başka bir şey. Sizin
hani bu yönetmelik tarzında benim bir metabolizma hastası karşıma geldiği zaman,
bir nadir ilaç olarak reçete yazmam çok farklı bir olay değil mi? Hani ben eczacı
hocalarımdan öğrenmek istiyorum. Üniversitede bize öğretilen buydu, tıp fakültesinde
hatırladığım bu. Hani onlara bakarak.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Peki, Bülent Hocam yanıt
versin.
BÜLENT GÜMÜŞEL- Ali Hocam biraz önce yanıt verdik, ama tekrar size arz
edeyim. Burada yetim ilaç statüsünü alarak, adamcağızlar teşviklere başvuracaklar,
diğer kolaylıklara başvuracaklar. Onun için Sağlık Bakanlığı evet kardeşim bu yetim
ilaçtır diye bir belge isteyecekler. Anladığım, benim bu tanımlamadan bu, değil mi
Başkanım, sizin de yaklaşımınız bu. Yani diğer kolaylıkları sağlasın diye Hocam.
Vergiyle ilgili, teşvikle ilgili olayları sağlasın, belki klinik araştırmalarla ilgili birtakım
kolaylıkları sağlasın tarzındaki yaklaşımlar olacak Hocam.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu maddeyle ilgili söz almak
isteyen?
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FAHRETTİN ALBAYRAK(Şair İlaçları)- 6. maddenin, 3. fıkrasıyla ilgili görüş
belirtmek istiyorum: Türkiye'ye ait klinik çalışma verisi yok ise, bu başvuruyu
kısıtlamamalı. Çünkü bu verileri gerçekten çok zor Türkiye'de. Mümkünse oraya
varsa Türkiye'ye ait klinik veriler…
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Edilebilir diye bitiyor. Aslında bunu
koyma amacımız, biraz da klinik çalışmalarını teşvik etmek. Kriterlerimizden birisi
buydu, ama çok katı olacağını düşünerek, Türkiye'de klinik çalışma yapılması gibi
konuyu düşünüyorduk, onu çıkardık, çok vicit olacağına karar verdik. Ama burada
Türkiye'ye ait klinik çalışmalarıyla ilişkin veriler dahil olmak üzere, ilave bilgi ve belge
talep edilebilir, gayet esnek, esnek davranacak kurum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Edebilir olduğu için.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 4- Kurum geçerli bir başvurunun
alınmasından sonraki nokta nokta gün içerisinde görüş oluşturur ve başvuru sahibine
bildirir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- 90 gün makul mü? Ben
90’dan actım, başka görüş. Sayın Başkan “empati yapın” dedi. Siz onun yerindc
olduğunuz zaman 30 günde yetiştirebilecek misiniz?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Avrupa'da da 90 gün.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burası 90 makul, açıkçası
öyle görünüyor. Devam edelim.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 5- Kurum görüşünün başvurunun
tanımlama kriterlerini karşılanmadığı durumunda olması durumunda, bu durum
başvuru sahibine gerekçeleriyle birlikte bildirilir. Görüşün bildirilmesinden sonraki
nokta nokta gün içerisinde başvuru sahibi ayrıntılı gerekçeleriyle birlikte itiraz edebilir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Avrupa Birliğine 90 gün
burada. 60 gün diye öneren var. Kendimi açık artırmalı gibi hissettim. Böyle bir bakış
da var.
KATILIMCI-

60

gün

diye

önermek

istiyorum

ben.

Çünkü

Global

merkezlerimizle yazışmalarımız ve talep ettiğimiz doküman ve bilgileri alabilmemiz
zaman isteyebiliyor.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Avrupa'da da 90 devam
edelim.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 6- Kurum itiraz gerekçeleri nokta nokta
üç gün içerisinde değerlendirilerek, nihai kararını başvuru sahibine bildirir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burada 30 gün.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Hepsini aynı yaparsanız, bu sizi
zorlaştırır. Sürenin kısa olması sizin avantajınıza.
KATILIMCI- Onu demek istemedim, 30 gün veya ya iş günü hepsi olsun, ya
hepten belli olsun diye söyledim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- 6’yı da 30 gün yapıyoruz, iş
günü yerine 30 gün, iş çıkartıyoruz, gün yapıyoruz.
Buyurun.
KAAN ORAN- 5. maddeyle ilgili bir soru işareti var kafamda. Bunu herhangi
bir günle neden sınırlıyoruz? Çünkü, ardından birkaç ay sonra, bu kararın ardından
birkaç ay sonra yeni bir klinik veri çıkabilir. Yeni bir gelişme dünyada olabilir.
Dolayısıyla bunu neden herhangi bir gün sayısıyla sınırlıyoruz?
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Orada size, sektöre o bir türlü bunu 120-200-300-500
güne kadar da tutabilir. İçerisinde diyor zaten, 90 gün bittikten sonra demiyor. Üç gün
sonra da cevaplayabilir, eğer bitirmişse işlemleri. Maksimum 90 gün, o kadar
uzatmayacak, 90 gün içerisinde bu işi bitirmiş ve sizi yanıtlamış olması gerekiyor.
KAAN ORAN- Örneğin kararın üç ay sonrasında bir klinik çalışma verileri
yayınlanırsa eğer, 90 gün diyelim ki altı ay sonra bir klinik veri yayınlandı. Bu
durumda tekrar itiraz hakkı olacak mı, yani 90 günle sınırlarsak, daha ilerisini de
bağlamış oluyor muyuz? Gün sınırı koymasak acaba ne kaybederiz?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Tekrar başvuru yaparsınız.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Şimdi, böyle durumda
herhangi bir mani durum söz konusu değil. Pelin Hanımın söylediği gibi tekrar
başvuru yapabilirsiniz. Yani bugüne kadarki uygulamalar da böyle zaten. Herhangi bir
engel teşkil etmez bu.
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Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Yeni ortaya çıkacak veriler elbette ki yeni
değerlendirmeleri de gerektirir. Bu yoruma bile açık değil yani, net bu.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Bunun ucunu açık bırakmak da ne
kadar doğru olur, onu düşünüyorum şu an.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Siz yeni başvuru olduğu
zaman, tekrar bir 90 günmü gerektirir, oradan bir süre kaybolur, süreç uzar
diyorsunuz?
KATILIMCI- Bence beyefendinin söylediğine şöyle bir şey yapılabilir. Ayrı bir
maddeyle yeni klinik verileri elde edilmesi halinde diye başlayan bir cümleyle o
tamamlanabilir. Ben prosedürlerin ne kadar zahmetli olduğunu biliyorum. Benim
konum değil aslında, ben ilaç sektöründe falan da değilim; ama değişik yollarla
devlette prosedür yürüttüğünüzde onu görüyorsunuz. Hani bir şekilde kaldığınız
yerden devam edebilmek adına, üç ay, beş ay, altı ay sonra yeni bir klinik veri elde
edildiğinde, onu bir daha bir daha başvuru evrakı hazırlayıp, bilmem kaç tane
prosedürü gerçekleştirmek yerine, burada yeni klinik veriler elde edilmesi halinde,
daha sonra da itiraz edilebilir gibi böyle bir cümleyle şey yapılabilir diye
düşünüyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Aslında uygulamada bu var
yani. Bunu bilmiyorum, burada detaylandırmaya gerek var, ama uygulamada sonuçta
bu var.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 7- Tanımlama yapılması halinde yetim
ilaç kurumun internet sayfasında yayınlanan ulusal yetim ilaçlar listesine dahil edilir.
Kurum bu listeyi düzenli olarak gözden geçirir ve günceller.
KATILIMCI- Bu gene çok anlamlı kelimelerden birisi Türkçede, düzenli olarak.
Bu on yılda bir de olabilir. Bunu diyelim ki en az üç ayda bir ya da en az altı ayda bir
diye bir bağlantı koyalım istiyoruz. Yani üç ay belki, şu anda anladığım kadarıyla siz
hemen hemen her hafta yapar hale geldiniz. Yani o altyapıya sahipsiniz Bakanlık
olarak. Ama çok sıkıştırmamak için, en az üç ayda bir demek belki yararlı olur.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- İsterseniz altı ay diyelim, en
az altı ayda bir.
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Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 8- Başvuru sahibi yetim ilaç
tanımlamasını alan tıbbı ürün için nokta nokta içerisinde ruhsat başvurusu yapmakla
yükümlüdür. Ne kadar süre içerisinde ruhsat başvurusu yapmakla yükümlüdür, buna
karar vermemiz gerekiyor.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- İki yıl iyi mi arkadaşlar?
Görüşleri alalım bununla ilgili.
AHMET SARIGİL- Burada klinik çalışmalarının tamamlandığı süreç burada
çok önemli. Yani yetim ilaç statüsünü başvurudan beş yıl önce de alabilirsiniz, on yıl
önce de alabilirsiniz, ama çalışmalarınız devam eder, bir çalışmanız feyleder, başka
çalışma

yaparsınız.

kısıtlaması

pratik

Çalışmanızı
hayatta

çok

uzatabilirsiniz,
molekül

için

dolayısıyla

buradaki

zaman

değişecektir.

Bunun

süreyle

kısıtlandırılması çok şey gelmedi.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burada süre kısıtlamasını
otoriteye bıraksak. Ürünün komisyona ve otoriteye bıraksak ne dersiniz? Buyurun
görüş alalım, Burcum Hanım ve arkadaşımıza verelim.
BURCUM UZUNOĞLU- Dünkü Hüseyin Beyin açıklamasından sonra biz
Sinem’le tekrar tartıştık. Yanlış bir algı var. Sanki bütün yetim ilaçlara kategori bir
GMP önceliği veriliyormuş gibi ama öyle olmayanlar var. O da bizi kısıtlıyor olabilir.
Eğer iki yıl, bir yıl gibi kısıt koyarsak. Diyelim ki GMP-2 veya 3 öncelik sırası verilirse,
2 yılda GMP’nin tamamlanamadığı durumlar da olabilir.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Yetim ilaç statüsü alıp, biz bu şeyi koyduktan sonra,
bunlar artık GMP 2-3 olmaz, artık yetim ilaç statüsünü alıyorsunuz. Bu kadar
kolaylıklar sağlıyorsunuz, GMP’yi 2 veriyorsunuz, orada çelişmez mi sizce?
BÜLENT GÜMÜŞEL- Şöyle mi desek daha iyi olur? Fikir jimnastiği olarak, siz
yetim ilaç statüsünün uzun süreli kullanılmasını istemiyorsunuz belki, böyle iyi.
Mesela, yetim ilaç statüsünü aldıktan sonra, başvuru zorunda değil de, mesela dört
beş yıl geçerlidir gibi bir kelime kullansanız, ileride ruhsat
sonuçlanamaz belki de.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Burada şöyle kaygı var.
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başvurusuyla

BÜLENT GÜMÜŞEL- Aşamasında durur, ilerleyemez, atlayamaz fazları ve
ölür.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Hocam size katılıyorum, yüzde 100 katılıyorum. Yeni
verilerle zaten her an kabule açığız. Bu yetim ilaç konusunun hassas bir konu
olduğunu ilk gün, dünkü yaptığım ilk konuşmamda da söyledim. Biz de üzerinde
hassasiyetle duruyoruz. Bunun bazı maddeler, bazı şeylerin kötüye kullanımını
önlemek adına konulabiliyor. Bazı şeylerin takip kriterlerimizde burada var. Biz yetim
ilaca mümkün olduğunca her türlü kolaylığı sağlamak istiyoruz, zaten az önce GMP
ile söylediğim şey de bu. Bütün şeyleri sağlamışınız, yetim ilaç demişiniz, buna GMP
2 diyeceksiniz, böyle bir mantık olamaz. Zaten yetim ilaç statüsünü aldığınız bir
ürünün her türlü kolaylığını sağlarsınız. Fakat diğer taraftan da biz bir düzenleyici,
takip edici, denetleyici otorite olarak bazı yanlışların da önüne geçme adına birtakım
kurallarımızın da olması ve bunu takip etmek zorunluluğumuz var. Sektör adına da
böyle, bunun yetim ilaç statüsü almaya çalışır, alır bir şekilde; fakat bunun kötüye
kullanımı bununla ilgili sektörün diğer yapılan çalışmalarına engel olur.
Onun için empati yapalım, iki taraflı düşünelim dediğim şey bu. Bazı yerlerde
de bunlar gerekiyor. Takip edilebilir diyebiliriz süreçler içerisinde, eğer vasıfları
taşımıyorsa, bu vasfı ortadan kaldırılabilir diyebiliriz. Bu tür cümleler koyabiliriz. Ama
tamamen serbest bırakma diye bir şeyimiz mümkün değildir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burayla ilgili buyurun.
BURCU AMASYA( Eczacı)- Ben de 8. maddede iki yıl süresinin çok kısa
olduğunu düşünüyorum. Çünkü faz-3’ü yapılamamış bazı ilaçlar olabilir ve faz -3
yapılmadığı zaman sanırım ruhsat başvurusunda çok ciddi sıkıntılar da olabilir. Ama
ilaç mesela böyle bir ilaçta biz de çalışıyoruz. Avrupa'dan onay alıyor, ama faz-3’ü
tam olarak yapılıp, sunulamamış vaziyette. Bence bu en az beş yıl olmalı, bu çok az.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Şöyle desek daha uygun olur mu peki? Burada yıllık
periyotlarla gözden geçirilir desek. Gözden geçirilir diyoruz.
BURCU AMASYA- Yetim ilaç için bir yıl da çok az bir süre. Çünkü zaten
Türkiye'de üç hasta var diyelim.
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Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Bakınız, şunu söylemiyorum zaten. Gözden geçirilir,
hâlâ çalışması devam ediyor. Bu verileri sunar devam eder, size herhangi bir şey
söylenmez.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Şöyle yazılsa, hastalığın ve
de ilacın durumuna göre, otorite tarafından yılda bir gözden geçirilir diye yazsak.
BURCU AMASYA- Tabii, ruhsat başvurusu zorlamasını bence koymamalı.
Çünkü, gerçekten faz-3’ü hasta azlığından dolayı dünyada gerçekleştirilememiş ve
faz-3’te çok ciddi maliyetli bir çalışma. Bir sürü ilaç olduğunu düşünüyorum, bu
hastaları çok sıkıntıya sokar.
SÜLEYMAN KENTLİ- Çekinceler karşılıklı, ikisi de haklı. Şöyle bir şey bulabilir
miyiz acaba? Bizim Ruhsat Yönetmeliğimizin temeli Avrupa Birliğindeki ruhsat
başvurusunu esas almaktır. Dolayısıyla bizim ne zaman nadir, yetim ilaç statüsü
verdiğimizden bağımsız olarak, Avrupa Birliğindeki ilk ruhsat başvurusundan itibaren
mesela bir yıl içerisinde Türkiye'de başvurulmalı gibi. Çünkü siz ekstra şeyler
isteyebilirsiniz Türk otoritesi olarak. Bu kısıtı böyle geçsek, hem sizin hem bizim
ihtiyacımıza cevap vermez mi diye sormak istiyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Avrupa Birliğinden ruhsat
almayan bir ilaçsa.
SÜLEYMAN KENTLİ- Ruhsat başvurusu, Avrupa Birliğindeki ilk ruhsat
başvurusundan itibaren bir yıl içerisinde Türkiye'de de yapılır derseniz, hem tarif
ettiğiniz tarzda bir suiistimali kaldırırız.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Burada şöyle bir şeyimiz var. Ürün bazında
değerlendirmekte fayda var buna bence. Çünkü, Avrupa Birliğinde yetim ilaç
statüsünde olup, bizde olmayabilir; bizde olup, Avrupa Birliğinde olmayabilir. Biz
bunu ürün bazında ve belli periyotlarla değerlendirmek durumundayız.
Deniz Bey; buraya ürün bazında, bir yıllık periyotlarda kurum tarafından ruhsat
başvurusu yapılması açısından değerlendirmeye alınır diye cümleyi düzeltelim.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 9- Başvuru veya ruhsat sahibi nokta
nokta bir yetim ilacın geliştirilme süreci hakkında kuruma güncel rapor sunar.
Raporları ne kadar sıklıkta sunmalı?
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- yılda bir olabilir mi, zaten bir
üstteki madde de yılda bir demiştik, burada da yılda bir diyelim.
Ecz.

Dr.

PELİN

AKSUNGUR

AYDIN-

10-

Beşeri

Tıbbı

Ürünler

Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 25. madde hükümleri tanımama başvurusunun devri
için de geçerlidir.
Çay molası

ALTINCI OTURUM
----&----

Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Pelin Hanım okumaya devam
ediyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Okumaya devam ediyorum. Listeden
çıkarma Madde 7, 1. fıkra: Bir yetim ilaç aşağıdaki hallerde ulusal yetim ilaçlar
listesinden çıkarılır. A- başvuru sahibinin gerekçeli talebi, d- yetim ilacın bu kılavuzun
4. maddesinde belirtilen kriterleri artık karşılamaması.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Sanırım yok burada, devam
ediyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Komisyonun teşkili madde 8, 1. fıkra:
Av. ELVAN SEVİ FIRAT- Ben bir şey söylemek istiyorum: Listeden çıkarma
sonuç olarak ruhsatlandırıldıktan sonra da bir ilaç yetim ilaç statüsünde olmaya
devam edecek ve listeden çıkarma ruhsat sonrasında da ortaya çıkabilecek bir
husus. Ruhsatlandırmada da yapılmış, yani verilmiş olan istisnalar söz konusu olacak
burada. Yani bazı belgelerin sunulmamış olması gibi. Çıkarıldığı zaman, bu ürünle
ilgili olarak gene normal ilaçlarda istenilen belgelerin sunulması için bir süre verilecek
mi şirketlere; yani oradaki geçiş süreci nasıl koordine edilecek? Bununla ilgili
düşünülmesi gerektiğini not olarak sunmak istiyorum.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Teşekkürler, ben bunu not alıyorum.
Komisyonun teşkili madde 8, 1. fıkra: Komisyon 19.03.2103 tarihli 28 592
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi
Ürünler Bilimsel Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre teşkil olunur ve kurumca belirlenecek usul ve
esaslara göre çalışır.
2. fıkra: Komisyon epidemiyoloji ile, tıbbı genetik, metabolik hastalıklar,
onkoloji, hematoloji alanlarında yetişkin pedriatik hasta gruplarına yönelik uzmanlığını
veya doktorasını tamamlamış birer hekim ile, farmasotik teknoloji, farmakoloji ve
toksikoloji alanında doktorasını tamamlamış birer eczacı ve bir kurum başkan
yardımcısı ile, kurumun bilimsel ve teknik değerlendirme dairesi başkanlığından,
Mevzuat Fiyat ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığından ve akılcı ilaç kullanımı, ilaç
tedarik yönetimi ve tanıtım dairesi başkanlığından birer personel ve nokta nokta
nokta komisyonda olmaması durumunda, ilgili endikasyondaki uzman hekimler
arasından komisyonda görev almak üzere seçilen en az nokta nokta üyeden oluşur.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Evet, burada ciddi bir görüş
olacaktır herhalde salondan. Şuradan itibaren Hocamızdan başlayalım.
DEVRİM DEMİR DORU (Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi)- Bu ürünlerin
artık pek çoğu rekompinant teknolojisiyle üretilmekte ve veri tedavi tıbbı ürünler
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kapsamına girmekte. Bu nedenle, mutlaka komisyonda bir farmasotik biyo teknoloji
doktorasını tamamlamış eczacının da yer almasını talep ediyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Farmasotik biyo teknoloji
yazalım.
Buyurun Hocam.
ŞÜKRİYE AYTEN (TOBB Üniversitesi Tıp Fakültesi)- Devrim tabii bir
kısmını söyledi. Bu ilaçların çoğu hedefe yönelik ilaçlar olduğu için, ya transgedik
hayvanlardı ya da transgedik hücrelerde yapılıyor. Muhakkak bir biyo teknoloji ve
veya moleküler biyoloji alanında doktorası olan bir kişinin de katılması lazım.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Ve veya moleküler biyolojiyi
de ilave edelim.
Buyurun.
Dr. FATİH EZGÜ- Gazi Üniversitesi Çocuk Metabolizma ve Çocuk Genetik
Hastalıkları Bilim Dallarında, bu hasta grubunun çok büyük bir bölümünü takip eden
ve 2009 yılından beri çocuk genetik hastalıkları uzmanlığında mutlaka bu
komisyonda yer almasını öneriyorum. Bir de kendi takdir ederse, aile derneğinin de
bir temsilci vermesini öneriyorum.
DENİZ ATAKAY (Havale Derneği)- Teşekkür ederim Fatih Hocam.
Mutlaka tabii ki hasta derneklerin, nadir hastalıklarla ilgili hasta derneklerin ve
bu ilaçların getirtilmesi konusunda Türk Eczacıları Birliğinin de kesinlikle bu
komisyonda olmasını talep ediyorum.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Başka söz almayan, Osman
Bey buyurun.
OSMAN KARA (AİFD Genel Sekreteri)- Hocam teşekkür ediyorum,
biraz önce benden önce söz alan Hanımefendiye katılıyorum. Kesinlikle bu
komisyon

içerisinde

hasta

derneklerinin

katılıyorum.
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mutlaka

olması

gerekiyor

Hocam,

Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yazıyoruz, çocuk genetik
hastalıkları uzmanı.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Yukarıda tıbbi genetik alanlarında
erişkin pedriyatik hasta gruplarına yönelik uzmanlığını veya doktorası.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Aslında var yukarıda doğru.
Onu da yazalım, burada hiçbir mahsuru yok. Ne kadar bu işle uğraşan kişi varsa,
bunların hepsi yer alabilirler.
Buyurun, söz almayan hocalarımıza verelim.
FERDA ÖZKINAY- Erişkin pediriyaktik, arada slaşla ayrılmış, erişkin ve
pedriyatik olmalı diye düşünüyorum, yukarıdaki başlıkta.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Tamam Hocam erişkin
yapalım. Tamam Hocam, buraları hızlı geçelim, buradaki bütün teklifleri alacağız.
Buyurun Hocam.
FERDA ÖZKINAY- Hocam, mikrofon buradayken bir düzeltme yapabilir miyim
izninizle? Bu farmasotik biyo teknoloji veya moleküler biyoloji dedik. Orada bir
kavram kargaşası oldu. Farmasotik biyo teknoloji ve moleküler biyoloji birbirinden
farklı alanlar veyayı kaldırmak zorundayız orada. Farmasotik biyo teknoloji
konusunda uzman eczacı, doktorasını tamamlamış eczacı ve veya ondan sonra
gelecek.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Moleküler biyoloji slaş,
moleküler genetik tamam oldu mu şimdi?
FERDA ÖZKINAY- Hayır, gene olmadı, çünkü anlam kayboldu. Yani o ve’yi
kaldırmak zorundayız, çünkü bir yandan devam ediyor, farmakoloji, toksikoloji diye.
Böyle de şöyle bir anlamı oldu. Moleküler biyoloji uzmanı mutlakla eczacı olması
gerektiği anlaşılıyor bu ifadeden de, onu en sona almamız lazım,
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Hocam buyurun.
KATILIMCI- Burada küçük yanlışlık var, onu belirteyim: Benim da zamanımda
bunlar çok yapılıyordu. İlla bir eczacı saplantısı var. Şimdi farmakoloji alanında
eczacı farmakologlar var, tamam tıpçı olanlar var. Efendim, diş hekimi olanlar,
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veteriner olanlar var. Bakanlığın elini sadece eczacı farmakologlarla niye
sıkıştırtıyoruz? Mesela, ben de farmakologum, aynı zamanda toksikoloji şeyim de
var. Yani benimse niye dışlıyorsunuz, bunda alınmalı mıyım? Dolayısıyla, onu oradan
çıkartalım, eczacı kelimesi orada çok da uygun durmuyor, onu da eklemek lazım.
Farmakoloji alanında.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Hocam onu öyle yapmayalım,
farmakoloji ayrı olarak değerlendirelim, çünkü bir farmasotik teknoloji, toksikoloji
bunlar eczacı, sizin dediğiniz hususu ayrı olarak belirtelim.
KATILIMCI- Bunu aslında Türk Farmakoloji Derneğinin söylemesi lazım, ama
Dernekten kimse var mı bilmiyorum, inşallah uyarıdır. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Evet, bu kayda geçti. Dekan
olarak ne diyorsunuz siz?
BÜLENT GÜMÜŞEL- Farmakolog doktor eczacı olur. Yani burada bir sıkıntı
yok. Ama sadece doktor olmasın değil mi?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Eczacı slaş doktor yapalım.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Eczacı slaş doktor yazalım.
Başka var mı çok kısaca.
KATILIMCI- Yetim hastalıklarda çoğunlukla nöroloji de sanırım gerekebilir diye
düşünüyorum. Çünkü, nörolojik birçok semtom da oluyor. Bence ana komisyonda
mutlaka bir pediyatrik ya da erişkin nörologun olması lazım.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Deniz Bey; onkolojiden sonra
nörolog koyabilir miyiz? Onkoloji metabolik hastalıklar, onkoloji, nöroloji. Biz buraya
yazalım da, dediğiniz gibi yapacağız. Bazıları asil olur, bazıları ihtiyaç duyulacak
dallar gerektiğinde çağrılır. Asil ve yedek gibi öyle olur zaten uygulama.
Ahmet Hocam var mı bir şey, bunu mu demek istiyordun? Teşekkür ederim
Hocam, sağ olun. ve sivil toplum kuruluşlarından bir temsilci eklenmeli.
KATILIMCI- Oraya hasta dernekleri eklenmedi.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Deniz Bey orada nokta var,
ve’den sonra birer personel ve sivil toplum kuruluşlarından bir temsilci. Bu sivil
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toplum kuruluşu oluyor aslında. Burada tabii tartışılması gereken bir nokta var. Bir
hasta derneği aldınız, diğer hasta dernekleri ne yapacak?

hangi hasta derneği

alınacak?
KATILIMCI- İsmail Bey konuşabilir miyim? Zaten nadir hastalıklarla ilgili
Türkiye'de aktif olarak çalışan 6-7 tane sivil toplum örgütü var. Şu an için onların ilgili
konuyla istinaden en az iki temsilcileri mutlaka o toplantıya katılır.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Peki, bir şey soracağım.
Hasta dernekleri kendi aralarında bir temsilci seçip, tümünü temsil edecek bir
temsilciyi gönderebilirler mi, böyle bir şey olabilir mi?
KATILIMCI- Konuya ilişkin zaten bizim Yetim Hastalıkları Platformu Türkiye'de
olduğu için, mutlaka iki temsilciyi çok rahatlıkla oraya gönderebiliriz. Ben buradaki
değerli kişilerin derneklere bakış açısına kısmen anlayabiliyorum. Ama burada
sağlıklı ilgili çalışan tüm derneklerin hakikaten yaşamın gerçek tarafından, bütün
problemleri yansıtması açısından ve sizin de o problemleri çok kolay ve net bir
şekilde çözmesi açısından mutlaka bulunması gerekir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burada bölüm bazında ilgili
dernek o zaman davet edilecek, hasta derneklerinin seçtiği temsilci, bir derneğin
temsilcisi.
AHMET ARAMAN (İstanbul Üniversitesi)- Ben esastan bir şeyi merak
ediyorum. Bu bir karar komisyonu mu, bir danışma komisyonu mu, bir bilimsel
komisyon mu?
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Danışma Komisyonu.
AHMET ARAMAN- Bir bilimsel komisyon, doğru teşekkür ederim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Harun Bey buyurun.
HARUN KIZILAY- Komisyon teşkilinde, Türk Eczacıları Birliğinden de bir
yetkilinin isminin bu komisyonda geçmesinin daha olduğunu düşünüyoruz. Çünkü,
Türk Eczacıları Birliği kanunla kurulmuş, kamu niteliğinde bir meslek kuruluşu.
Dolayısıyla, işin aslında bir tarafında da Türk Eczacıları Birliği var Ahmet Hocam.
Dolayısıyla, Türk Eczacıları Birliğinden de bir temsilcinin daha doğru olması. Hatta,
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Türk Tabipler Birliğinden de bir temsilcinin burada bulunmasının daha doğru
olduğunu düşünüyoruz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Hocam buyurun.
HARUN KIZILAY- İşin bilimsel tarafı vardır, Türk Eczacıları Birliği bir uzmanını
gönderir böyle bir komisyona.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu danışma komisyonlarında,
danışma kurullarındaki uygulamayı hepiniz biliyorsunuz sanırım. Bir asil üyeleri var,
burada da böyle olacak. Bir de ihtiyaç durumunda çağrılması gerekenler var diye
düşünülüp, çünkü ne kadar çok fazla kalabalık olursa, karar çıkması, karara
bağlanması da o kadar zor oluyor. Klasik bir bilgidir bu, klasik yaşadığımız
sorunlardan biliyoruz. Dolayısıyla, bu kısmı geçiyoruz, devam edelim.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 1- Komisyonun görevleri. Madde 9, 1.
fıkra: Bu kılavuza uygun olarak yetim ilaç tanımlama başvurularını incelemek ve
görüş bildirmek.
2- Türkiye'deki yetim ilaç ve ilişkin politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi
konusunda bilimsel görüş sunmak.
3- Yetim ilaçları geliştirme süreci hakkında yıllık raporları değerlendirmek ve
görüş bildirmek.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Hocam bir yanlış anlaşılma
mı oldu nedir?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Komisyonun görevlerine görüşü olan
var mı? Geçiyorum.
Komisyon üyelerinin görev süreleri madde 10: Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz
Kurumu

Beşeri

Tıbbi

Ürünler

Bilimsel

Danışmanlık

ve

Ruhsatlandırma

Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğinin 8. madde hükümleri
komisyon üyeleri için de geçerlidir.
Yasaklar ve gizlilik madde 11: Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi
Ürünler Bilimsel Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri
Hakkında Yönetmeliğinin 9. madde hükümleri komisyon üyeleri için de geçerlidir.
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Yolluk ve Ücretler madde 12: Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi
Ürünler Bilimsel Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri
Hakkında Yönetmeliğinin 10. madde hükümleri komisyon üyeleri için de geçerlidir.
Ruhsatlandırma madde 13:
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Buyurun.
BELMA GÜMÜŞEL (Hacettepe Üniversitesi)- Biraz önceki maddeyle ilgili
ben el kaldırdım, ama komisyonda yer alacak branşlarla ilgili olarak toksikolojiye belki
farmasotik toksikoloji demek, hani veterinerleri ayırmak adına tıpta da çünkü yok,
toksikolojinin şeyi. Farmasotik toksikoloji olarak düzeltilmesini önereceğim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Hocam, en başta farmasotik
deyince, onları kapsayacağını düşündük.
BELMA GÜMÜŞEL- Ama ayırdık şimdi, araya soktuğunuz için ayrıldı şimdi.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Ruhsatlandırma madde 13, 1. fıkra:
Başvuru sahibi komisyon tarafından değerlendirilerek, uygun görülen ve kurum
tarafından ulusal yetim ilaçlar listesine dahil edilen yetim ilaç için Beşeri Tıbbi Ürünler
Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve bu kılavuzun hükümlerine uygun olarak kuruma
ruhsat başvurusunda bulunur.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Buyurun.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Dün sunumlarda da önerilerimiz içerisinde tüm sektör
temsilcilerinin de belirttiği bu ruhsatlandırma prosedürünün Beşeri Tıbbı Ürünler
Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde belirtilenden daha kolay ve çabuk ruhsatlandırmaya
imkân verecek şekilde oluşturulmasını öneriyoruz. O şekilde bir düzenleme
yapılmasını talep ediyoruz.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Onu teşvikler kısmında konuşsak, ayrı
bir teşvikler maddemiz var çünkü.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Orada da söyleyeceklerim var, bu kısımda sizce
uygunsa bunu öneriyoruz.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- 2- Bu kılavuzun kapsamı
dışında nokta nokta başvuru hakkı saklıdır.
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BÜLENT PEÇEM- Daha önce yaptığımız öneriler vardı. Bu şu anda ruhsat
almış, ama orphandrakt olarak sistem olmadığı için, normal ruhsat almış ürünlerin de
buraya girebilmesi ve var olan bir ürünün yeni endikasyon orphandrakt olarak
endikasyonu varsa, başvurunun yapılması için de buraya onu eklememizi önermiştik
genel olarak. O buraya konulduğu zaman, her şey bunun içine girmiş olacak. Yani
kılavuz kapsamı dışındaki şu anda ruhsat almış ürünlerin veya şu anda ruhsatlı olup,
yeni yetim endikasyon başvurusu olacak ürünlerin başvuru hakkı saklıdır.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Ruhsat almış ürünler için yetim ilaç
başvuru hakkı saklı olduğunu tanımlama kısmında belirttik, orada var. Burada
belirteceğimiz ayrı bir endikasyon için başvuru hakkı saklı olmalı mıdır? Ayrı bir
endikasyon.
BÜLENT PEÇEM- Çünkü bu yeni asıl, Türkiye'de asıl belki inovasyonlar da
bunlar olacak. Yani var olan ilaçların bir kısmını bazı hekimler kullanıyor. Bugüne
kadar gizli kullanıyordu, şimdi bunu açıklayacak ve inovasyon olarak bunlara hak
tanınmış olacak.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Yani iki, bu kılavuzun
dışındaki diğer endikasyonlar için ayrı bir ruhsat başvuru hakkı saklıdır.
BÜLENT PEÇEM- Var olan ürünler için yetim ilaç endikasyonu hakkı.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Var olan ürünler için yetim endikasyon
yetim ilaç başvuru hakkını tanımlamada belirttik, bu var.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Ayrı bir ruhsat, yani diğer
endikasyonlar için ayrı bir ruhsat.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Burada demek istediğimiz yetim olarak
çıktınız, ama yetim haricinde, normal olarak da ruhsat almak istiyorsunuz. Buna hak
verelim mi? Avrupa Birliğinde var, Avrupa Birliğinde böyle bir hak var.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Diyelim ki, biraz önce siz
söylediniz aslında. “Türkiye'de gerçek inovasyon bu olabilir” dediniz. Hekim gizli
kullanıyor bazı endikasyonlar da. Bunu eğer çalışmayla kanıtlarsa, yetim olmayan,
nadir görülmeyen bir hastalıktaki endikasyon.
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BÜLENT PEÇEM- Şunun için söyledim ben. Bir ilaç var şu anda, bu ender
gözüken bazı hastalıklarda hekim kullanıyor. Ama endikasyon dışı, o bir endikasyon
buluyor. Diyor ki, ağrıları için diyor ve tedavi ediyor ve şu anda bu birdenbire
endikasyon olarak ruhsat alabilecek. Bunu firmaya bildiriyor veya kendisi başvuruyor
ve bir endikasyon alıyor, yetim ilaç endikasyonu alıyor. Benim dediğim buydu, ama
şu anda var olan bir yetim ilaç, ayın zamanda bir de romatizmada iyi geliyorsa, o
zaman zaten ilacın artık bu hastalardan 5 bin liraya satayım, bunları da 50 liraya bu
bana çok komik geliyor. Yani bir ilacı siz para kazanmadığım için bana yüksek fiyat
verin diyorsunuz, ondan sonra ben bunu başka yerde zaten satıyorum diyor, o
zaman bunun şeyi kalmıyor.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Zaten yeni bir endikasyonla
eğer yetim olmaktan çıkıyorsa, o statüyü kaybetmiş olur ilave endikasyonla. Bunu
tartışmaya gerek yok, çünkü birçok yerde zaten bu var.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Sizin istediğiniz madde var. Onu
koyduk, madde 6:da yer alıyor. Burada asıl firmaların isteyeceğini düşünmüştük, ama
pek görüş gelmedi.
KATILIMCI- Zaten mevcutta da böyle bir uygulama var. Mesela, daha geniş
endikasyonda kullanılan bir ürün var. Tek bir formu için yetim endikasyonda ayrı bir
ruhsat başvurusunda bulunabiliyoruz. Dolayısıyla zaten var diye bu düşünüyorum.
Belki ilacı da örnek vereyim. Tadalafil 20 mg pah endikasyonunda yetim ilaç olarak
ayrı bir isimle, ayrı bir ruhsat olarak başvurulabiliyor.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Bir de şöyle düşünün. Şu an piyasada
yok, ilk önce yetim aldı, daha sonra da bu kılavuzun dışında ruhsat başvurusunda
bulunmak istiyor. Bunu koymazsak alamayacaksınız. Dolayısıyla, sizin lehinize olan
bir madde. Örnekler var, şu an piyasada zaten mevcut var.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Diğer endikasyonlar için ayrı
bir ruhsat diye yazıyoruz.
Gönül Hocam buyurun.
GÖNÜL OĞUR- Yine çok ilgili değilim ben bu konuda, ama dün gece
okuduklarıma binaen söyleyeceğim. Bir süre sonra madde bittiği için söz aldım. Bir
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süre sonra yetim ilaçlar o listeden çıkma durumunda kalıyorlar. Yani, Avrupa
Birliğinin sanıyorum 90 altlık bir yetim ilaç listesinde şu anda 76’ya inmiş, 20 ilaç
yetim ilaç olma tanımından çıkmış. Burada herhalde bu tanımdan çıkma kurallarını
da koymalıyız. Bir sürü sonra çünkü çıkabiliyormuş. Ama ben hangi bazda çıkıyorlar,
belki arkadaşlarım söylerler.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Listeden çıkarma, madde 7’de onları
konuştuk Hocam.
Madde 14: Teşvikler. Beşeri Tıbbı Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği
gerekleri arasında yer alan verilere ilgili komisyon değerlendirmesiyle, vazgeçme
kriterleri uygulanabilir.
HALİL TUNÇ KÖKSAL- Tabii, daha önce de söylemiştik. Kâr amacı
güdülmeyen özel ürünler oldukları için, teşvik mahiyetinde uygulanabilecek
vazgeçme kriterlerinin tabii Ruhsat Yönetmeliği içindeki vazgeçme kriterlerinden
ayrıştırılması gerekti ve bunun daha belirgin hale gelmesini talep ediyoruz ki, bir
çatışma olmasın, o anlamda. O ayrı o parasal, bu üst kısım vazgeçmeyle ilgili Ruhsat
Yönetmeliğindeki maddelerle bir süzme yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Yani
Hüseyin Beyin de dediği gibi, belki diğer usul esaslarda ya da daha farklı şeyde
ayrıntılabilinir, vazgeçme kriterleri.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Atıf yapılarak düzenlenebilir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Devam edelim.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 2- Yetim tanımlama başvuruları 663
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57. maddesi çerçevesinde ücretten nokta
nokta muaftır.
3- Yetim tanımlaması yapılan beşeri tıbbi ürünlerle, tüm başvurular için güncel
fiyat tarifesinde belirtilen ücretlerin yüzde nokta noktası geçerlidir.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu yüzde kaç olsun, yüzde 10
Avrupa'da ne? yüzde 10 iyi mi arkadaşlar?
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Bu kısmı ulusal olarak bırakalım, herkes
kendisi belirliyor, almaya da bilir, belirli bir yüzde de alabilir.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Şimdilik 10 diyelim, Deniz
Bey, oraya 10 yazalım.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 4- Ulusal yetim ilaçlar listesinde bulunan
yetim ilaçlara ait ruhsat başvuruları imalat uygulamaları, denetim başvuruları nokta
nokta nokta.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Paralel olarak kabul edilir.
Buraya itirazı olan var mı, paralel olarak kabul edilir yazdık.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Öncelikli olarak ele alınır demekte bence daha büyük
fayda var. Öncelikli olarak değerlendirilir diyebiliriz.
KATILIMCI- Benim birinci söyleyeceğim buydu. Örneğin, GMP denetimleri,
yani paralel kabul edilse bile, denetim bitmeden muhtemelen ruhsat verilmeyecek ve
denetimlerin de sonuçlanmasının çok uzun sürdüğünü biliyoruz ve artacak sayı,
muhtemelen bu yeni alınan Bakanlığın aldığı kararla. O nedenle, öncelikle lafı güzel,
bir de ben bir uyarı yapmak istiyorum bu ücret konusunda. Burada hep başvuru ücreti
diye geçmiş. Ama örneğin, bir de ruhsat ücreti var. O tür ücret, yani başvuru deyince
yanlış anlaşılabilir diye onu belirtmek istedim.
KATILIMCI- Bu konuda görüşümü daha önce paylaşmıştım. Yine bu GMP
meselesinde katılıyorum. Ruhsatlandırmaya yetişmemesi durumu söz konusu olabilir.
Çünkü, yetim ilaçlar çok az miktarda üretilen ürünler ve bazen gerekli kapasitede
üretim yapıldıysa, yapılabiliyor bir senelere varan. Hani münferit ve ilaç bazımda
değerlendirilebilir ve hani ruhsat kesimi uygun görülürse, uygunluk verilebilir. Ama
hani bu durumu değerlendirmek adına ruhsat süresini amaç kısaltmaksa, hani GMP
mutlaka

otoritemiz

tarafından

denetlenerek

verilmeli

elbette.

Ama

sürece

engelleyecek durumunu ortadan kaldıracak bir şey yazılabilir mi? Yani ilk etapta
resmi otoritelerin GMP’si kabul edilir ve Türk otoritesi mutlaka GMP düzenler diyerek,
bunu bir paralel, hani bağlamaktan çıkarılabilir mi? Sadece yetim ilaçlar için
düşünülebilir mi?
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Zaten dikkat ederseniz, öncelikli olarak değerlendirilir;
değerlendirilir

burada

önemli

bir

kelime.

koydurmadım.
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Öncelikli

olarak

denetlenir

diye

KATILIMCI- Anladım, tamam, çok teşekkürler.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Burada tabii geçici ithal izni
çok sıkıntılı bir durum söz konusu olduğunda, o değerlendirme yapılana kadar
yokluğa engel olur.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 5- Yetim ilaçların ruhsatlandırma
sürecindeki işlemlerde nokta nokta sağlanır.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Öncelik sağlanır diyoruz.
KATILIMCI- Bir 4. bentte ulusal yetim ilaçlar listesinde bulunan yetim ilaçlara
ait ruhsat başvuruları bir virgül olacak herhalde. İyi imalat uygulamaları denetim
başvuruları ile paralel olarak yapılır. Bu başka bir deyiş, başka bir kavram. Şu an
yazılmış olan, öncelikli olarak değerlendirilme, GMP başvurusundan önce ruhsat
başvurusu önceliğini tanımlıyor. Halbuki paralel olarak sürecin ilerlemesi daha farklı
bir kavram. İlk söylenen paralel başvuru olarak değerlendirildi.
Şunu demek istiyorum: Ulusal yetim ilaçlar listesinde bulunan yetim ilaçlara ait
ruhsat başvuruları iyi imalat uygulamaları denetim başvuruları ile paralel ve öncelikli
olarak yürür, yürütülür gibi.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Pardon, paraleli buraya koymamıza hiç gerek yok.
Çünkü, biz zaten onu bir olurla GMP bir, öncelikli olan ürünleri zaten paralel olarak da
kabul ettik, sadece bunun içinde şey değil, o genel bir olur olarak alındığı için, buraya
koymanın da bir gereği yok. O direkt uygulamaya girecek bir şey.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- 6- Yetim İlaçlar, Beşeri İlaçların
Fiyatlandırılması

Hakkında

Tebliğin

ilgili

güncel

hükümleri

doğrultusunda

fiyatlandırılır. O güncellenecek, o kılavuz çıktıktan sonra o kılavuz güncellenecek
Hocam.
BÜLENT GÜMÜŞEL- Bir de kurla ilgili konuşmak gerekiyor burada.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Beşeri güncel hükümleri o yüzden
koyduk.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Bülent Hocam burada bir şeyler kuruyorsunuz, ama
onu biz sağlık otoritesi olarak kuramıyoruz tek başımıza.
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BÜLENT GÜMÜŞEL- Türkiye'de tıbbı beşeri ürün fiyatlandırmada 1/100 000
var. Onun bir düzeltilmesiyle ilgili not almamız gerekir. İkincisi de; güncel fiyatlar
konusunda naçizane önerim hakikaten bunları biraz koruyacaksak, belki kan ürünleri
gibi düşülerek, bir fiyatlandırmanın yoluna gidilmesi. Takdir tabii ki otoritenindir; ama
böyle bir şeyin uygun olacağını düşünüyorum.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Biz tabii ki size katılırız. Burada bir itirazımız olmaz;
ama burada biz tek başımıza karar verici konumda olan bir kurum veya kuruluş,
bakanlık olarak değiliz. Burada beş bakanlığın birlikte yürüttüğü bir işlem var. Aynı
zamanda, EKK’nın da gündemine gelebilecek işler var. Bu anlamda buraya o
konmaz, o farklı değerlendirilebilir. Onun statüsü ayrı.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Zaten dediğim gibi, bunlar
kayda geçiyor, önerileriniz burada alınacak. İlgili kurullarda bu öneriler de açıkçası
sunulur.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Hatta şunu söyleyeyim: Mesela, kan ürünlerinde son
yapılan bir çalışmada buna benzer bir şey var zaten.
SÜLEYMAN KENTLİ- Söz için teşekkür ediyorum, AİFD Grubu adına söz
alıyorum. Buradaki adı geçen teşvikleri kayıtlara girmesi açısından söylüyorum. Bu
madde esasında birkaç dakika içerisinde netleştirilemeyecek kadar ve Sayın
Başkanımızın da söylediği gibi çok fazla partisi olan, partneri olan burada o
paydaşların temsil edilmediği durumda şu anda neticelendirilemeyecek olan bir
unsur. Ancak altını çizmek gereken iki unsur var benim açımdan.
Bunlardan birincisi; süreçleri kısaltmada yönlendirmeyle alakalı. Gerek
öncelikli GMP değerlendirmesi, gerek bazı verilerim temininde vazgeçme kriterinin
uygulanması, bunlar çok olumlu noktalar. Ancak sonuçta, bizim kestirilebilir,
öngörülebilir ve öngörülebilir süreçlere ihtiyacımız olduğunu dünkü sunum esnasında
da ifade etmiştim ki, yatırım yapılabilirlik anlamında, kârlılık anlamında nasıl devlet
bütçesini yapıyorsa, bizlerin de aynı şekilde bütçe yapma ihtiyaçları söz konusu.
Buradan hareketle, en azından bir prensip kararını almak gerekir diye
düşünüyorum. Mesela, şu anda 210 gün olarak bilinen ruhsat süresinin esasında
pratikte ortalamada 400 günler civarında. Küsuratlara girmiyorum ve 900 ila 1 000
güne kadar uzayan dosyalar olduğunu da biliyoruz. Bunun tam tersi, 115 günde
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verilen, bütün süreçleri tamamlamış olan ruhsat dosyaları da var. Dolayısıyla, burada
öncelikle alıyorsak, en azından temsili olarak 4 ila 6 aylık bir sürenin bir hedef olarak
konulmasının, bir süre telaffuzunun olmasının yerinde olacağına inancımız var.
İkinci unsur; madde teşviklerle alakalı olan kısım. Bunu ikiye ayıracağım.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Sen dilek ve temenniler
kısmına geçtin, daha bitirmemiştik ama.
SÜLEYMAN KENTLİ- İlk altı maddenin tamamı okunduğu için girdim Hocam.
Hemen tamamlayacağım izninizle. Burada belli ücret muafiyetlerinin olduğu da
çok iyi niyetle ortaya konulmuş. Bunun için de teşekkür etmek gerekiyor. Ancak
toplam rakamlar, hani bizler açısından satış, sizler açısından satış, sizler açısından
bütçeye baktığımızda, bunlar son derece ufak unsurlar ve asıl daha sonra netleşecek
olan ve uyumlandırmayla netleşecek olan Fiyat Tebliğindeki düzenlemelere ciddi
şekilde ihtiyaç olacaktır. Dolayısıyla, dün ifade etmiş olduğumuz bunun arkasından
gelecek olan toplantıların büyük önem arz ettiğini, hep birlikte yapılacak uzman
toplantıların büyük önem arz ettiğini düşünüyorum.
Bir önemli unsur da, birinci maddedeki kapsama bakacak olursak, Türkiye'de
Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla yazılmış bir kılavuz olduğunu ifade
ediyoruz; ama burası sadece ithal ürünlere yönelik teşvikleri ortaya koyuyor. Burada
çok önemli hususlardan birisi, ülkemizde olacak olan bir molekül varsa, onu teşvik
edecek olan unsurlara da yer verilmesi; dolayısıyla, gene Kalkınma Bakanlığının
planları, üzerinde ciddi şekilde çalışılması gereken bir madde belki her şeyi
netleştirecek olan madde. Bu kılavuz içerisinde 14. madde olacaktır diye
düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
Dr. NADİR ULU- Söz verdiğiniz için teşekkür ederim.
Ben de bir farmakologum. Şu anda Celgene’da Medikal İlişkiler Müdürü olarak
çalışıyorum. Ruhsat bölümünü konuştuğumuz için aslında, belki kılavuzda yer
almadığı için de burada dile getirmek gereksinimi duydum. Özellikle yetim ilaçlar ki,
yetim ilaçların dışındaki ilaçlarda da ruhsat süreci boyunca endikasyon bazında,
global endikasyona bazen uygun olmayan endikasyonlar ruhsat sürecinin sonunda
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karşımıza çıkabiliyor. Bu yetim ilaçlar konusunda en azından ruhsat konusunda
global endikasyonların da baz alınmasının, göz önünde bulundurulmasını bu kılavuz
yer alması mümkün müdür gibi bir görüş bildirmek istiyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Peki, aslında şunu bitirelim.
İki madde kaldı, dilek ve temennilere de ben söylemeden geçmeye başlandı.
İsterseniz bitirelim, ondan sonra söz vermeye devam edeceğim yine.
Ecz. Dr. PELİN AKSUNGUR AYDIN- Yürürlük, madde 15: Bu kılavuz
onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme madde 16: Bu kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz
Kurumu Başkanı yürütür.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Evet böylece bitirmiş olduk
tüm taslağımızı. Şimdi, klasik olarak her toplantının sonunda, özellikle çalıştayların
sonunda yapıldığı gibi dilek ve temenniler bölümüne geçiyorum. Bu kısımda da
söyleyecekleriniz not olarak geçmiş olacak. Sırayla herkese olabildiği kadar söz
vermeye çalışacağım. Zaten not edildiği için mümkün olduğu kadar tekrarlardan
kaçınalım. Söylenmiş olan şeyleri tekrar söylemeyelim lütfen.
Sıradan buyurun.
HALİL TUNÇ KÖKSAL ( İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası)- Teşekkür
ediyorum İsmail Hocam. Böyle bir ortamı sağladığınız için, tüm tarafların tek bir
taslak üzerinde çok hızlı şekilde sonuçlandığı için size teşekkür ediyorum.
Yerli imalat sanayi sermayesi ne olursa olsun Türkiye'de çok önemli. Öğrenme
ve üretme yeteneğimizi geliştirme adına bu taslak içerisinde aldığımız kararların çok
artısı olacağını düşünüyorum. Ar-Ge ikliminin daha iyi bir şarta taşındığı, İlaç Strateji
Belgesi; Onuncu Kalkınma Planının kapsamının bu da farklı bir yönden desteği
olacağına inanıyorum.
Teşekkür ederim, sendikam ve şahsım adına.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- biz dediğim gibi çatı olarak
burada bulunuyoruz; biz daha doğrusu ev sahibi olarak burada bulunuyoruz.
Olabildiği kadar tüm paydaşları toplamaya çalıştık. Eksik olmasın, herkes teşrif etti,
görüşlerini söyledi. Ama teşekkürün en büyüğünü Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz
Kurumuna yapmak gerekiyor. Onlar açık yüreklilikle hazırladıkları taslağı bize
verdiler. Sizlerle beraber hep birlikte tartışalım, görüşleri alalım diyerekten. şuana
kadar bu şeffaf yaklaşımın pek fazla yapılmadığını düşünürsek onları takdir etmeliyiz.
Bu tabii çok takdire şayan bir yaklaşım. Dolayısıyla, bunun özellikle
vurgulanmasında yarar görüyorum ben. Bir akademisyen olarak yıllarca her ne kadar
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Sağlık Bakanlığı danışma kurullarında görev yapmış olsam da, dediğim gibi bir
akademisyen olarak bizzat reçete yazan, ilaç yazan bir hekim olarak açıkçası bundan
çok büyük mutluluk duydum ben.
ESRA KIRDAR (Emrin İlaç)- Benim ilaven bu teşvikle ilgili bölümü olacak.
Ruhsatlandırma süreci içerisinde yer alan analiz sürecimiz var biliyorsunuz. Analizler
sırasında bu ürünlerin test edilmesi için çoğu zaman 50’nin üzerinde, bazen 90’lara
varan numune adetleri gerekmektedir. Zaten bu ürünü ruhsatladıktan sonra, belki
yıllık satış rakamınıza denk gelen bu analiz numune adetleriyle ilgili bir düzenleme
yapılabilir mi? Kanuna göre bir muafiyet belki söz konusu olmayabilir; ama
tümünden, tüm testlerden. Belki örneğin sterilite testiyle ilgili firma destekleyici
belgeleri sunması halinde, işte orada 30 tane olan numune gerekliliği bir anda rakamı
yarı yarıya düşürebilir gibi farklı açılardan bakılabilir mi diye önermek istiyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Bu bölümde aslında otorite,
yani Sayın Başkan yanıt vermeyi düşünmüyordu, ama arzu ederse kendisi
konuşabilir. Sadece dediğim gibi dilek ve temennileri alıp, nota geçireceğiz. Ama arzu
ettiği yerde Sayın Başkan yanıt verebilir istiyorsa.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Sonunda toplanır.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Dilek ve temennileri alalım.
DENİZ ATAKAY (Aile Derneği)- Merhaba.
Sizin nezdinizde kesinlikle bu toplantıyı organize edenlere teşekkür ediyorum
ve burada her ne kadar adı bilimsel kurul olsa da, ülkeleri medeni seviyeye getiren,
kesinlikle sivil toplum örgütleri olduğu için, her kurumun içerisinde bu davranışın
örnek olarak devam edip, STK’lara yüksek seviyede fikir alınmasına ve önem
verilmesini talep ediyorum ve kayıtlara geçmesi açısından soruyorum. 2009’da bu
çalıştay yapıldıktan sonra, 2014’e kadar yol alamadığımıza göre, onaylanma tarihini
öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Uğur Hocama söz verelim.
Prof. Dr. UĞUR ÖZBEK- Ben biraz önce fırsat bulamadığım bir konuyu
belirtmek istiyordum. Nadir hastalıklar ve yetim ilaçlardaki öncelikler ve sıklıklar farklı.
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Nadir hastalıklar gerçekten ürolojiden nörolojiye, fizik tedavi tüm tıp branşlarını
içeriyor. Dolayısıyla, bu komisyon oluşturulduğunda, nadir hastalıklar için değil, yetim
ilaçlara göre oluşturulması gerekli. Şu andaki Avrupa Birliğinde ruhsatlı ilaçların da
sınıflamasına

bakacak

olursak,

ilaçların

yüzde

31’i

antineoplasik

ve

immumodülasyon yapan grupta. Yüzde 15’i sindirim sistemi ve metabolizma
grubunda. Yüzde 6’si sinir sistemi, yüzde 7’si de kardiyovasküler sistemi olarak
giderek azalmakta. Dolayısıyla, bunlara bakarak uzmanları da seçmek gerekiyor.
Teşvik için de gerçekten sağlık otoritesinin koordinasyonunda tüm paydaşların
da buradaki tüm paydaşların da desteği ve teşvikiyle kendi Türkiye olarak
çıkarttığımız toplum dediğimiz kendi verilerimizi üretecek bir yapının da teşviki
oluşturulması gerekiyor ve belki ruhsat alacak ilacın Türk toplumundaki sıklıklarla ilgili
bu epidemiyolojik çalışmalar için de bir öngörü yapması ve başta kullandığı yurtdışı
datası için Türkiye'deki datayı da yapacağının, desteğini alacağını otoriteye taahhüt
etmesi gerekli.
Teşekkürler.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Teşekkürler Hocam.
GÜLİN DÖNMEZ (Egerin İlaç)- Ben de bu bir buçuk gündür paylaştığımız
sağlıklı ve keyifli tartışma ortamı için çok teşekkür ediyorum Derneğe ve tüm
paydaşlara ve kurumumuza.
Yetim ilaçlara olan teşviklerin artmasıyla, Türkiye'nin sahip olduğu bilimsel
bilim ve akademisyen beyin gücünün bölgede lider bir konuma geleceğine
inanıyorum. Üç tane temennim var. Tabii ki Sayın Başkanım çok da hızlı gitmeyecek
dediği, ama çok doğru bir zamanda diğer tüm destekleyici düzenlemelerle bütün
süreçlerin hayata geçmesi ve doğru ortamın oluşması. Burada bazı konularda belki
hemfikir kalamadık. Mutlaka dönüp bakılacak.
Son noktayı koyarken, Türkiye'ye özgü bir kılavuz olması ve sizlerin gözettiği
sosyal devlet anlayışını yansıtması konusunda bir temennim var ve son olarak çok
demokratik ve paylaşımcı bir ortam yaşadık burada. Diğer tüm konularda da bu tip
tüm

paydaşları

içine

alan

uygulamaların

kurumlarımızda devamlılık arzu ediyorum.
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başlıca

kurumlarımızda

ve

tüm

Çok teşekkür ediyorum, saygılarımla.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Osman Bey buyurun.
OSMAN KARA (AİFD Başkanı)- Sayın Başkanım; öncelikle böyle bir
toplantıyı düzenlemede öncülük ettiğiniz için sizin şahsınızda ve Derneğin tüm
üyelerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de Sayın Başkan Yardımcımızın
şahsında Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumunun göstermiş olduğu, işin başından
bugüne kadar olan göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum.
Gerçekten çok demokratik bir ortamda, çok özverili ve samimi bir ortamda böyle bir
çalıştayı gerçekleştirdikleri için hem şahsım adına; hem AİFD adına teşekkür
ediyorum.
Bu toplantıdan benim edindiğim izlenimler şu: Birincilikle, öncelikle bu konuda
bir iradenin mevcut olduğu doğru ve gerçek. Çok da bariz, artık bu konuda
söylemlerin bitmesi gerektiği ve bu söylemlerin artık katma değere dönüşen ve somut
çıktıları olan bir yönetmeliğe dönüşmesi için bir önerim var.
O önerim de şu: Bu toplantının hemen akabinde tüm paydaşların katılımıyla bir
çalışma grubunun kurulması. Bu çalışma grubu içerisinde başta Türkiye İlaç Tıbbı
Cihaz Kurumu olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunun da içinde olduğu, ilgili
bakanlıklar ki, bu bakanlıklar bana göre Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığıdır.
Onların da içinde bulunduğu; tüm sektörün, paydaşlarının temsil edildiği STK’lar
başta Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi Sendikası: Türkiye İlaç
Sanayici Derneği ve TEB’in de içinde bulunduğu ve hasta derneklerinin de içinde
bulunduğu bir çalışma grubunun biran önce oluşturularak, faaliyete geçip, bir yıl gibi
bir süreç içerisinde belli periyotlarla bir araya gelerek, 2015 Eylül ayını hedefleyen bu
yönetmeliğin çıkmasıyla ilgili bir hedefin olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu
yolla burada konuşulanların gerçek katma değere ve sonuca dönüştüğü bir ortam
oluşturabiliriz.
Bence Türkiye bu konuda zaten oldukça zaman kaybetti. Bundan sonra da
zaman kaybetmesine gerek yok. Hızlı bir şekilde eğer böyle bir çalışma grubunu
kurup, ortak akıl yöntemiyle bir araya gelip, bu yönetmeliği çıkarırsak, sanıyorum
sektörümüze çok büyük bir hizmet etmiş oluruz.
Tekrar teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum.
386

Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Devam edelim.
İREM MÜHÜRCÜ (Kamu Hastaneleri Birliği Daire Başkanı)- Öncelikle bu
çalıştayda sizlerle birlikte yer almak ve katkılarınızı dinlemek, sektörü tanımak bizim
için faydalı oldu. Neler yapabiliriz diye not aldık. Bu anlamda üzerimize vazife olarak
“Nadir Hastalıklar Polikliniği” başlığı vardı. Onu üst yöneticilerime ve Tıbbı Hizmetler
Başkan Yardımcımıza ileteceğim.
Fiyatlandırmanın bir yansıması da satın alma. Bizim kurumlarımız biliyorsunuz
860 tane sağlık tesisimiz var. Burada da benim düşüncem, ihale içerisinde değil de,
22 F gibi daha hızlı alım yöntemleriyle satın alsak daha iyi olur bu ilaçları diye
düşünüyoruz. Biz bu çalıştaya katılmadan önce yetim ilaç listesine ulaşmakla ilgili
girişimlerimiz vardı. Bir tevafuk oldu ve buraya katılma fırsatı bulduk. Dolayısıyla, bu
listeler netleştiğinde, bunun stoktaki kaydı, imhası, iletişimi, hangi kanallardan daha
hızlı erişimi, hastalarımızın mağdur etmeme açısından bunlar üzerine düşüneceğiz.
Herkese çok teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- SGK'’dan da bir görüş, ses
duymak istiyorum mümkünse eğer. Tolga Bey söz istiyor sanıyorum.
TOLGA DOĞRU- Şöyle: Tabii iki gündür gerçekten çok değerli, güzel
düzenlenmiş

bir

organizasyon,

ellerinize

sağlık.

Kurumsal

olarak

burada

bulunduğumuzdan dolayı mutluyuz, tüm arkadaşlarımız adına. Geniş katılımlı bir
şekilde buraya çağrıldık, teşekkür ediyoruz. Bunu da sağladığınız için.
Sayın Başkan Yardımcımızın ellerinize sağlık, kurumumuz adına sizlere
teşekkürlerimizi borç biliriz. Bunlara bugün içerisinde bizler hani sözel olarak katkıda
bulunmaktan daha çok hani değerli katılımcıları dinlemek aslında kurumumuz adına
aslında bir öncelikti. Tabii bunlar resmi olarak bizlere geldiğinde, kurumsal olarak
değerlendirmelerimizi sizlere mutlaka sunarız. Bunlara bizim de kurumsal olarak tabii
öncelikler var. Onların değerlendirmeleri, mevzuatsal açıdan değerlendirdiğimizde,
katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağımı sizlere ifade etmek isterim.
Tüm değerli katılımcılara fikirlerini burada katkıda bulunmak adına verdikleri
için de ayrıca teşekkür ediyorum.
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Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Biz de teşekkür ediyoruz.
SGK'dan değerli bürokrat arkadaşlarımıza hem katılımından dolayı; hem de dünden
bu yana verdiği katkılardan, görüşlerden dolayı.
Yine devam ediyoruz. Üç beş dakika dilek ve temennileri alacağım, ondan
sonar Sayın Başkan Yardımcıma sözü vereceğim.
Buyurun.
AHMET ATAMAN- Ben de bu toplantı için muhtemelen son kez söz aldığım
için çok teşekkür ediyorum emeğe geçen herkese. Son olarak şu anda ilaç
kurumunda devam eden bir hasta desteği programı taslağı var. Bununla ilgili
mevzuat bu yetim ilaçlarla ilgili, tedavi olan hastalara biz Celgene olarak hasta destek
programını vermeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla bu başvurularımızda, henüz yönetmelik
resmi olarak yayınlanmasa da, ama hâlâ taslak ve bir genelgeye dayalı olarak
başvurular yapılabiliyor. Bu tip hastayı tedavinin odağına koyan, hasta destekli
programlarının da onaylanması sürecinde biz yine bazı kolaylıkları talep ediyoruz.
BURCU AMASYA- Ben 15. madde için biraz geç kalmış olabilirim, ama şimdi
dünya değişiyor, Türkiye'de de birçok tıbbi ilerlemeler kaydediliyor. Bu kılavuz
onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve onaylandığı tarihten itibaren mesela üç sene
diyebiliriz, dört sene diyebiliriz. Sonrasında tekrar revize edilir ya da gözden geçirilir,
yenilenir gibi bir ibare koymalı mıyız?
Teşekkür ederim.
YABANCI DİLDE KONUŞMA YAPIYOR- Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel
tartışmalar gerçekleştirildi, çok ilgi çekiciydi gerçekten.
Ben özellikle şimdi karşılaştırmadan bahsedersek, Avrupa Birliğinin de
biliyorsunuz bir kılavuzu var, yetim ilaçlarla ilgili olarak. Çok enteresan bulduğum bazı
konular var. Mesela burada statü verilmesiyle ilgili olarak yetim ilaç statüsü
verilmesiyle ilgili olarak herhangi bir münhasıriyet süresi verilmedi ya da bu noktada
bu münhasıriyet süresi ya da pazar imtiyazı verilmesiyle ilgili olarak herhangi bir şey
söylenmedi. Ayın zamanda, bu pazar imtiyazının korunmasıyla ilgili olarak da
sürelerden bahsedilmedi. Bu dikkatimi çekti.
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İkinci olarak da hastanın, hastaların sesinin komitede yer alması, tabii
hastaların sesinin bence daha çok duyulması gereken bir ses olması lazım. Hasta
temsilcilerinin olması lazım. Tabii ki, hastalar özel olarak onlar davet edilebilirler; ama
bence asil üyeler olarak da yer almalılar. Bu görüşlerimi de ifade etmek istedim.
Çok teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- İki üç görüş daha alacağız.
KATILIMCI- İlaç Bilincini Geliştirme ve Akılcı İlaç Derneğine bu organizasyona
ev sahipliği yaptığı için ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Başkan Yardımcımız Hüseyin Beye, SGK'ya, Kalkınma Bakanlığına ve
Ekonomi Bakanlığına bugün burada oldukları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Ahmet Oğuz Bey burada mı, ayrıldı mı bilmiyorum, ama dünkü konuşmasında
Onuncu Beş Yıllık Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını belirtmişlerdi ve yetim ilaçlara
yer verdiklerini belirtmişlerdi. Orta vadeli planda bu yaptığımız çalışmanın ben
dikkate alınmasını ve göz önünde bulundurulmasını temenni ediyorum, özellikle
teşvikler açısından.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Teşekkür dışında bir dilek ve
temennisi olacak olan varsa, buraya söz verelim.
AHMET OĞUZ SARICA (Kalkınma Bakanlığı)- Dünkü konuşmamda
söylemiştim. Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm
programı var. Bu programla ilgili doğrudan yetim ilaca ilişkin eylem maddeleri var ki,
bu program muhtemelen yani bir ay içinde bir üst döküm olarak çıkacağını tahmin
ediyorum. Tabii süreç içinde net bir şey söyleyemiyorum. Orada da zaten eylemin
başlangıç ve bitiş tarihleri net olarak belli. Sorumlu kuruluşlar, ilgili kuruluşlar da belli.
O kapsamda bu çalışmaların belli bir süreçte tamamlanacağını da düşünüyorum. Bu
noktada Osman Beyin de belirtmiş olduğu bir çalışma grubunun oluşturulması faydalı
olacaktır, mevzuat açısından. Zaten eylem planı yürürlüğe girdiği anda, özellikle
Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu da bu işleri koordine edeceğiniz, çünkü sorumlu,
en temel sorumlu kuruluş Sağlık Bakanlığı bu anlamda. Öyle sürecin hızla devam
edeceğini düşünüyorum.
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Son olarak bu değerli çalışmadan dolayı Derneğimize ve tüm katılımcılara
şimdiden teşekkür ediyorum, sağ olun.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Son söz.
NADİR ULU (Celgene İlaç Medikal İlişkiler Müdürü)- Ben bu kılavuza
baktığım zaman göremediğim, daha doğrusu aslında belki çelişki yaratabilecek bir
konuyu dile getirmek ve kayıtlara geçmesi açısından konuşmak istedim. O da
Tanıtım Yönetmeliğimiz gereği bu ürünler endikasyon dışı olarak, ruhsat aşamasına
kadar kullanılması göz önüne alındığında, bunlarla ilgili herhangi bir bilimsel çalışma,
bilimsel verilerin yayınlanması gibi bir durum söz konusu olmayacak gibi duruyor.
Bununla ilgili Türkiye'deki verilerin de sağlanması açısından herhangi bir
şekilde bu ilaçlarla ilgili çalışmaların, yayınların yayınlanması konusu kılavuzda yer
alacak mı? Bu soruyu merak ediyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Şimdi son sözü Sayın Başkan
Yardımcımıza veriyorum. O bir değerlendirme yapacak, sonra kapatmış olacağız.
Dr. HÜSEYİN YILMAZ- Öncelikle tabii ben de teşekkürle başlamak istiyorum.
Başta İsmail Hocam olmak üzere, bu organizasyonda emeği geçen herekse teşekkür
ediyorum.
Katılımcı olarak gerek kamuda çalışan arkadaşlarımıza, gerek sanayi
sektöründen

katılan

arkadaşlarımıza,

gerek

akademisyen

çevreden

katılan

arkadaşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve yurtdışından buraya katılarak, bize
değerli fikirlerini paylaşan herkese başta teşekkür ederek, başlamak istiyorum. Çünkü
iki gündür üzerinde şuana kadar çok fazla durulmamış, belli aşamaya kadar
çalışılmış olsa da, henüz mevzuat anlamında neticelendirilmemiş çok hassas bir
konu üzerinde iki gündür çok ciddi, çok güzel görüşmeler yaptık; çok iyi fikir
alışverişinde bulunduk.
Bir kere baştan şunu tespit etmemiz gerekiyor. Biz burada bir mevzuatın
oluşması için yapılması gereken fikirleri ortaya koyduk. Alınması gereken yollara ışık
tutacak düşünceleri ortaya koyduk. Bir kere bunu baştan tespit etmek lazım. Bununla
beraber benim tespit ettiğim birkaç şey daha var. Müsaadeleriniz olursa bunları
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi; evet sektörümüzün istekleri var.

390

Hekim camiamızın istekleri var; akademisyen camiamızın istekleri var. Otorite olarak
bizim de isteklerimiz var.
Baktığınız zaman, -dün Bülent Hocamla da paylaştık, şimdi o gülümseyecekempati çok önemli bir kavram. Her birimiz diğerimiz için empati yapmalıyız. Bunu iyi
kurarak çalışmalıyız. Hepimiz haklıyız, ama aslında şunu çok iyi tespit etmemiz
lazım. Burada gerçek haklı, en haklı hastaların kendileri. Biz bütün çalışmalarımızın,
bütün gayretlerimizin odağına bunu almalıyız diye düşünüyorum. Bunu öncelikle
tespit etmemiz gerekiyor. Az önce ismini şu an hatırlayamadım, beni bağışlasınlar.
Yurtdışından katılan temsilci arkadaşımız hasta temsiliyetinin çok önemli olduğunu,
bunu önemsememiz gerektiğini söylediler. Onlar konuşmadan önce ben burada
yapacağım konuşmamdaki hazırladığım metinde de ayın şeyi paylaştığımız gördüm.
Hakikaten odak noktamızın bu olması gerektiğine inanıyorum. Bu odak noktasından
hareket edersek, doğruyu daha rahat, daha iyi tüm kesimler olarak bulabileceğimize
inanıyorum, birinci tespitim bu.
Diğer bir tespitimiz şu ki; üzerinde durduğumuz nadir hastalıklar kavramını
daha çok irdelememiz gerekir diye düşünüyorum. Biz iki günlük çalışmamızın ana
teması ilaç olduğu için, ağırlıklı olarak ilaç üzerinde durduk. Fakat nadir hastalıkları
daha geniş olarak ele aldığımızda göreceğiz ki, bunların en azından bu iki gündeki
konuşmalardan benim de çıkardığım kadarıyla, daha önceki bilgilerimize dayanarak,
bu hastalıkların ilaçtan öncesinin daha çok ele alınması gerekir diye düşünüyorum.
Öncelikle tanı, teşhis kavramının çok iyi ele alınması gerektiğini, bu konudaki
çalışmaların daha ağırlıklı olarak yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum ve bu alandaki
çalışmalarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığının ilgili birimleriyle gerekli temasları
kuracağımızı ve onlara bunları ileteceğimizi sizlere söylemek isterim. Bunun çok
doğru ve önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilaç bu hastalıklara baktığınız
zaman, ilaç tedavisi daha çok yerine koyucu tedavi şeklinde yürüyen bir tedavi. Bu
hastalığı tamamen iyileştirmekden ziyade, yerine koyucu ve ömür boyu bağlayıcı.
Ondan önceki basamaklarda biz bunları engelleyebileceksek, durdurabileceksek,
esas bunların üzerinde de çok ağırlıklı durulması gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi, nadir hastalıklardan sonra, üzerinde konuştuğumuz yetim ilaçlar. Onlar
da kendi içinde çok özellik arz eden ürünler. Diğer klasik ürünler gibi bunu ele
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almamız mümkün değil. Zaten doğasında yapısında da olduğu gibi her birisi kendi
“şahsı nevine münhasır” diye bir tabir vardır bizde. Hakikaten öyle ürünler. Her birinin
kendi içinde çok iyi değerlendirilmesi gereken ürünler. Mevzuatımızı oluştururken,
bunu da çok ciddi manada göz önüne almamız gerekir diye düşünüyorum. Bu
anlamda da gerek yetim ilaç statüsüne alınma kriterleri, gerek ruhsatlandırma
kriterleri; gerek komisyonların oluşturulma kriterleri oluşturulurken, bu temelden
hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu temel üzerine bunları kurmamız
gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi, özellikle komisyonların oluşturulmasında gördüğümüz gibi o kadar çok
öneri geldi ki, biz Ahmet Hocam oradan espri yaptı. “Yeni bir bina daha kiralayalım”
diye. Evet hakikaten onu gerektiriyor. O açıdan her bir ürünü kendi içinde
değerlendirme noktasına gittiğimiz zaman, bunu komisyonlarda bu esnekliği
sağladığımızda, daha doğru olacağını düşünüyorum ve de burada ilk başta da
söylediğim gibi, hasta sivil toplum kuruluşlarını temsiliyetinin de çok önemli olduğunu
biz de kabul ediyoruz ve bunu da bu şekilde değerlendireceğimizi söylemek
istiyorum.
Şimdi, mevzuat yapma açısından olaya bakarsak. Mevzuatı geliştirme ve
mevzuatı oturtma açısından baktığımız zaman. Burada ismini çok net koymadık.
Arada zaman zaman söylediğim gibi yönetmelik haline getireceksek metodolojisi
biraz farklı olacak ki, bu yönetmelik halinde olması gerekir diye düşünüyorum ve
akabinde de kılavuzlar şeklinde detaylarının kılavuzlara da, gerekli maddelerde
kılavuzlara atıf yapılarak, detaylarının olgunlaştırılması gerekir diye düşünüyorum.
Şimdi, süreç konusunda ise, bayağı uzun bir zaman alınmış. Çok belli
noktalarda ilerleyememiş gözükmekle beraber, orada bazı ihtiyaçların ilk günkü
konuşmamda da söylediğim gibi, bazı ihtiyaçlarımızın mevzuatı olgunlaştırmak adına
yerine getirilmesi gerektiği de ortada. Özellikle, ülkemiz açısından, prevelanslarının
ortaya konulması bu hastalıklarla ilgili. Aynı zamanda, kendi ülkemiz açısından,
Türkiye

açısından

yetim

ilaç

ve

nadir

hastalık

konumundaki

hastalıkların

netleştirilmesi ve yetim ilaç statüsüne alınacak ürünlerin de bu manada çok iyi tespit
edilmesi gerekmektedir ve özellikle prevelans çalışmalarımızın yapılmış olması
önemli. Bu çalışmalarımızı durdurup, onu bekleyeceğimiz anlamına gelmiyor; ama
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bunun da çok ciddi ele alınarak, ya Halk Sağlığı Kurumumuzun bünyesinde veyahut
da Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde burada çok ciddi
çalışmaların yapılması gerekir diye düşünüyorum.
Yönetmelik çalışmaları veya mevzuat çalışmaları diyelim. Bizim hepimizin de
burada bildiği üzere Avrupa Birliği müktesebatı uyum çerçevesinde çalışmalarımız,
tüm mevzuatımızın çalışmaları bu yöndedir. O anlamda Avrupa Birliği mevzuatı
büyük oranda baz alınmaktadır ve bazı maddelerin oluşumunda dikkat etmişsiniz,
bunlar zaten neredeyse birebir, motamot yazılmıştır. Ama bununla beraber, ülke
realitelerinin de ortaya konularak, mevzuatımızı olgunlaştırmamız gerekmektedir.
Burada şunu demek istiyorum: Avrupa Birliği mevzuatı bize temel teşkil ediyor
burada. Diğer bir husus da, biz Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz
Kurumu olarak tüm paydaşlarımızın, özellikle kamudaki paydaşlarımızla, SGK' ile ve
diğer kamu kuruluşlarıyla çok yakın diyalog içinde olmamız gerekiyor bu konuda ve
karşılıklı fikir alışverişi ve birlikte bir seri toplantılar düzenlememiz gerekiyor ve bunun
da çok yakın zaman içinde başlatacağız. Ayın zamanda, dün vurgulanan bir konuyu
da ben önemsiyorum. Bu çalışmaların devam etmesi ve iyi bir şekilde neticelenmesi
için tüm paydaşların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunun oluşturulması
gerektiğini ve belli tarih ve periyotlarla bu çalışma grubunun toplantılar yapması ve
bunu mevzuatın olgunlaştırmasının böyle ilerlenmesinin sağlıklı yol almada bize
yardımcı olacağını düşünüyorum. Bu anlamda da sanırım İsmail Hocam katkıda
bulunacaktır ve destek verecektir.
Şimdilik benim tespit edebildiğim konular bu şekilde. Tekrar ben hepinize
katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın, bu çalıştayın tüm
paydaşlara hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini ve en çok da hastalarımız için faydalı
olmasını diliyorum.
Saygılar sunuyorum.
Prof. Dr. İSMAİL BALIK(OTURUM BAŞKANI)- Ben de başta Hüseyin Bey
olmak üzere, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.
Çok kısa bitirmek istiyorum teşekkür kısmını. Kasım ayında benzer bir şekilde
biyobenzerler ile de ilgili çalıştay yapacağız. Hepinizi bekliyor ve buraya gelemeyen
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arkadaşlarımıza da haber iletmenizi, olabildiği kadar çok katılımlı benzer bir etkinliği
birlikte tekrar yapmayı ümit ediyorum.
Evet hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Bir dahaki toplantılarımızda görüşmek
üzere hoşça kalın
(Kayıt Sonu)
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YETİM İLAÇLAR KILAVUZ TASLAĞI ÇALIŞTAY KONSENSUS ÇIKTISI
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Kılavuzun amacı; insanlarda nadir rastlanan hastalıklara yönelik
ilaçlar arasında yetim olanların belirlenmesi, bu hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçların
araştırılması, geliştirilmesi ve piyasaya arzının teşvik edilmesi ile yetim ilaç tanımlama
kriterlerinin ve ruhsatlandırma kurallarının belirlenmesidir.
(2) Toplumda 10.000….kişide en fazla…5 hastanın bulunduğu ve yaşamı tehdit
eden, ciddi derecede engellilik yaratan veya ciddi ve kronik nadir hastalıklara yönelik
geliştirilen ya da …. kişide …’den fazla hastanın tedavisine yönelik olsa da
…………………..beşeri tıbbi ürünler bu Kılavuzun kapsamındadır.(EMA çevirisi baz
alınarak daha net bir cümle kullanılacaktır)
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Kılavuz; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve
Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27
nci, 40 ıncı ve 57 nci maddeleri ile 19/01/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Klavuzda yer alan;
a) Anlamlı yarar: Klinik açıdan avantajı veya hasta sağlığına önemli katkıyı,
b) Başvuru sahibi: Türkiye’de yerleşik olan ve bir beşeri tıbbi ürünün yetim ilaç olarak
tanımlanmasını talep eden veya bu tanımlamayı yaptırmış olan, ilgili yetim ilacın
ruhsatlandırma aşamalarında gerekli başvuruları yapan ve çalışmaları yürüten gerçek veya
tüzel kişileri,
c) Beşeri tıbbi ürün: Hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya
bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla, insana
uygulanan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde veya maddeler kombinasyonunu,
ç) Etkin madde: Beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan, fizyolojik veya farmakolojik
etkinliği olan maddeyi,
d) Komisyon: Yetim İlaçlar Danışma Komisyonunu,
e) Yetim ilaç: Bu Kılavuzun 1 inci maddesinin birinci veya ikinci fıkrasınılarından
birini karşılayan beşeri tıbbi ürünleri,
ifade eder.
Tanımlama kriterleri
MADDE 4 - (1) Beşeri tıbbi ürün;
a) Başvuru yapıldığı tarihte belirli bir hastalık için toplumda Türkiye’de ……. bireyde
en fazla … hastanın bulunduğu ve yaşamı tehdit eden, ciddi derecede engellilik yaratan veya
ciddi ve kronik nadir hastalıkların teşhisi, önlenmesi veya tedavisine yönelik geliştirilmesinin
amaçlandığı, veya
b) Türkiye’de yaşamı tehdit eden, ciddi derecede engellilik yaratan veya ciddi ve
kronik nadir hastalıkların teşhisi, önlenmesi veya tedavisine yönelik geliştirilen ve toplam
maliyetinin teşvikler olmaksızın beklenen satış rakamlarıyla karşılanamadığı, ve
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c) Türkiye’de belirli bir hastalığın teşhisi, önlenmesi veya tedavisine yönelik tatmin
edici mevcut yöntemlerin bulunmaması veya bu tür bir yöntem varsa, söz konusu hastalığı
olan bireylerde mevcut yöntemlerle anlamlı yararın sağlanamadığı,
durumlardan ……… kanıtlaması ile yetim beşeri tıbbi ürün ilaç olarak tanımlanır.
Başvuru için istenilecek bilgi ve belgeler
MADDE 5 - (1) Başvuru sahibi tarafından tanımlama için sunulan başvuru dosyasında
aşağıdaki bilgi ve belgeler yer alır:
a) Başvuru sahibinin adı veya şirket unvanı ve daimi adresi,
b) Yetim ilacın Beşeri tıbbi ürünün etkin madde(leri) ile varsa Anatomik Terapotik
Kimyasal Sınıflandırma Kodu,
c) Önerilen terapötik endikasyon ve varsa güncel Hastalıkların Uluslararası
Sınıflandırma Kodu,
d) Söz konusu hastalığın belirli teşhis, önlem veya tedavi yöntemlerinin olmadığını
veya bu tür bir yöntem varsa yetim ilacın söz konusu hastalıklardan etkilenen
bireylerde anlamlı yarar sağlayacağını bilimsel literatürle kanıtlayan gerekçeler.
c)e)
ç) Tanımlama kriterlerinin karşılandığına dair kanıtlar ve hedeflenen endikasyonlar
dahil olmak üzere geliştirme aşamasına ait açıklamalar; varsa hastalığın prevalansına ve
insidansına yönelik çalışma/veriler,
d) Yetim ilacın piyasaya arz maliyetinin beklenen satışlar sonucunda
karşılanamayacağını belgeleyen gösteren kanıtlayan çalışma/veriler,
e) Yetim ilacın uygulanacağı hastalığın tanımlama başvurusunun yapıldığı tarihte
varsa Türkiye’deki prevalansına ve insidansına ilişkin güvenilir ve güncel referanslar,
f) İlgili bilimsel literatür derlemesi veya bu tür bir derlemeye atıfta bulunan varsa ilgili
veri tabanlarından bilgiler,
g) Yetim ilaçla ilgili yürütülmekte olan ilgili faaliyet veya projelerin özetine ilişkin
bilgiler,
ğ) Avrupa Birliği’nde veya diğer ülkelerde alınan hibelere, vergi teşviklerine veya
diğer maliyet kazanımına ilişkin ayrıntılar,
h) Yetim ilacın Beşeri tıbbi ürünün Türkiye’de bir endikasyon için ruhsatlandırıldığı
ya da bir veya daha fazla farklı endikasyon için araştırma altında olduğu durumlarda,
geliştirme maliyetlerinin farklı endikasyonlardaki dağılımı ve buna ilişkin analizlerinin
ayrıntılı açıklaması ve gerekçesi,
ı) Başvurudan sonra maruz kalınması beklenen geliştirme maliyetlerinin tamamına
ilişkin beyan ve gerekçe,
i) Geçmişte maruz kalınmış ve yetim ilacın beşeri tıbbi ürünün ruhsatlı olduğu ilk 10
(on) yıl boyunca yıllık olarak ve sonrasında Kurumun talebi üzerine maruz kalınması
beklenen tüm üretim ve pazarlama maliyetlerine ilişkin beyan ve gerekçe,
j) Yetim ilacın Türkiye’de ruhsatlandırıldığı tarihten sonraki ilk 10 (on) yıl boyunca
yıllık olarak ve sonrasında Kurumun talebi üzerine satışından beklenen gelirlere ilişkin
tahmini rakamlar ve gerekçeler,
k) Genel kabul gören muhasebe uygulamalarına uygun olarak belirlenecek ve
Türkiye’de kayıtlı bir malî müşavir tarafından onaylanacak tüm maliyet ve gelir bilgileri ve
apostilli maliyet ve gelir bilgileri, ı, i, j, k maddeleri otorite tarafından talep edildiğinde temin

396

Biçimle

Biçimle

edilecektir.
l) Söz konusu hastalığın belirli teşhis, önlem veya tedavi yöntemlerinin olmadığını
veya bu tür bir yöntem varsa beşeri tıbbi ürünün söz konusu hastalıklardan etkilenen
bireylerde anlamlı yarar sağlayacağını bilimsel literatürle kanıtlayan gerekçeler.
Tanımlama
MADDE 6 - (1) Bir beşeri tıbbi ürünün yetim ilaç olarak tanımlanması amacıyla,
başvuru sahibi, Türkiye’de ruhsat başvurusu yapılmadan önce beşeri tıbbi ürünün
geliştirilmesindeki herhangi bir aşamada Kuruma başvuruda bulunabilir.
(2) Bu Kılavuzun yürürlüğe girdiği tarihte ruhsatlı olan ya da ruhsat başvurusu
yapılmış olan beşeri tıbbi ürünler için de…………….. yetim ilaç başvurusu yapılabilir.
(3) Kurum başvuru sahibinden, Türkiye’ye ait klinik çalışmalara ilişkin veriler dahil
olmak üzere ilave bilgi ve belge talep edebilir.
(4) Kurum geçerli bir başvurunun alınmasından sonraki 90……gün içerisinde, görüş
oluşturur ve başvuru sahibine bildirir.
(5) Kurum görüşünün, başvurunun tanımlama kriterlerini karşılamadığı yönünde
olması durumunda, bu durum başvuru sahibine gerekçeleriyle birlikte bildirilir. Görüşün
bildirilmesinden sonraki 90……gün içerisinde başvuru sahibi, ayrıntılı gerekçeleri ile birlikte
itiraz edebilir.
(6) Kurum, itiraz gerekçelerini 30……iş günü içerisinde değerlendirerek nihai kararını
başvuru sahibine bildirir.
(7) Tanımlama yapılması hâlinde yetim ilaç, Kurumun ilgili internet sayfasında
yayımlanan “Ulusal Yetim İlaçlar Listesi”ne dahil edilir. Kurum bu listeyi en az 6 ayda bir
düzenli olarak gözden geçirir ve günceller.
(8) Başvuru sahibi yetim ilaç tanımlamasını alan tıbbi ürün bazında bir yıllık
periyotlarla ruhsat bazında değerlnedirmeye alınır. için ……. içerisinde ruhsat başvurusu
yapmakla yükümlüdür.
(9) Başvuru veya ruhsat sahibi yılda ……. bir, yetim ilacın geliştirme süreci hakkında
Kuruma güncel rapor sunar.
(10) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 25 inci madde hükümleri,
tanımlama başvurusunun devri için de geçerlidir.
Listeden çıkarma
MADDE 7 - (1) Bir yetim ilaç, aşağıdaki hâllerde “Ulusal Yetim İlaçlar Listesi”nden
çıkarılır.
a) Başvuru sahibinin gerekçeli talebi,
b) Yetim ilacın, bu Kılavuzun 4 üncü maddesinde belirtilen kriterleri artık
karşılamaması.
Komisyonun teşkili
MADDE 8 - (1) Komisyon 19/03/2013 tarihli 28592 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık
ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre teşkil olunur ve Kurumca belirlenecek usul ve esaslara göre çalışır.
(2) Komisyon, epidemiyoloji ile tıbbi genetik, metabolik hastalıklar, çocuk genetik,
onkoloji, neroloji, hematoloji alanlarında erişkin ve /pediatrik hasta gruplarına yönelik
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uzmanlığını veya doktorasını tamamlamış birer hekim ile farmasötik teknoloji, farmasötik
biyoteknoloji, moleküler biyoloji /moleküler genetik, farmakoloji ve toksikoloji alanlarında
doktorasını tamamlamış birer eczacı/tıp doktoru ve bir Kurum Başkan Yardımcısı ile
Kurumun Bilimsel ve Teknik Değerlendirme Dairesi Başkanlığından, Mevzuat, Fiyat ve
Araştırmalar Dairesi Başkanlığı’ndan ve Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve
Tanıtım Dairesi Başkanlığından birer personel ve sivil toplum…kuruluşlarından birer yetkili
………, komisyonda olmaması durumunda ilgili endikasyondaki uzman hekimler arasından
komisyonlarda görev almak üzere seçilen en az …… üyeden oluşur.
Komisyonun görevleri
MADDE 9 - (1) Bu Kılavuza uygun olarak, yetim ilaç tanımlama başvurularını
incelemek ve görüş bildirmek,
(2) Türkiye’deki yetim ilaçlara ilişkin politikaların belirlenmesi ve geliştirilmesi
konusunda bilimsel görüş sunmak,
(3) Yetim ilaçları geliştirme süreci hakkındaki yıllık raporları değerlendirmek ve görüş
bildirmek.
Komisyon üyelerinin görev süreleri
MADDE 10 - (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel
Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında
Yönetmeliği’nin 8 inci madde hükümleri komisyon üyelerinin görev süreleri için de
geçerlidir.
Yasaklar ve gizlilik
MADDE 11 – (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel
Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında
Yönetmeliği’nin 9 uncu madde hükümleri komisyon üyeleri için de geçerlidir.
Yolluk ve ücretler
MADDE 12 - (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel
Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında
Yönetmeliği’nin 10 uncu madde hükümleri komisyon üyeleri için de geçerlidir.
Ruhsatlandırma
MADDE 13 - (1) Başvuru sahibi, komisyon tarafından değerlendirilerek uygun
görülen ve Kurum tarafından “Ulusal Yetim İlaçlar Listesi”ne dahil edilen yetim ilaç için
Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği ve bu Kılavuzun hükümlerine uygun
olarak Kuruma ruhsat başvurusunda bulunur.
(2) Bu Kılavuzun kapsamı dışındaki diğer endikasyonlar için ayrı bir ruhsat
…………….başvuru hakkı saklıdır.
Teşvikler
MADDE 14 - (1) Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği gerekleri arasında
yer alan verilere, ilgili komisyon değerlendirmesi ile vazgeçme kriterleri uygulanabilir.
(2) Yetim tanımlama başvuruları, 663 sayılı KHK’nın 57 nci maddesi çerçevesinde
ücretten……..muaftır.
(3) Yetim tanımlaması yapılan beşeri tıbbi ürüne ait tüm başvurular için güncel fiyat
tarifesinde belirtilen ücretlerin % 10.....’u geçerlidir.
(4) “Ulusal Yetim İlaçlar Listesi”nde bulunan yetim ilaçlara ait ruhsat başvuruları İyi
İmalat Uygulamaları denetim başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir………..
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(5) Yetim ilaçların ruhsatlandırma sürecindeki işlemlerde öncelik…………….
sağlanır.
(6) Yetim ilaçlar, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in ilgili güncel
hükümleri doğrultusunda fiyatlandırılır.
Yürürlük
MADDE 15 - (1) Bu Kılavuz; onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 - (1) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Başkanı yürütür.
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