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Önsöz

www.econix.net

Bilindiği gibi 19.02.2020 itibari ile kamu İlaçta Sabit Euro Kurunu,

hesaplamalar ve ECONiX Araştırma beklenti anketi ile uyumlu

olarak 3.8155 olarak belirledi.

Şimdi gözler son günlerde Türk Eczacıları Birliği tarafından basın

ile paylaşılmış ve farklı medya kanallarında da gündem olmuş

ilaçta tedbir paketinin uygulanıp uygulanmayacağına döndü.

ECONiX olarak sektörün nabzını tutmaya devam ediyor ve

anketimiz ile basına yansımış ve bir süredir konuşulan tedbir paketi

için sektör beklentisini değerlendirmeyi hedefliyoruz.

ECONiX Yönetim Üçlüsü

Anket Zamanı : 19.02 – 29.02. 2020

Katılımcı Sayısı : 43
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ECONiX Araştırma (ECONALiX)

Kamu Geri Ödeme İlaç Tedbirleri Beklenti Anketi 2020

Anket Zamanı : 19.02 – 29.02. 2020

Katılımcı Sayısı : 43

83%

17%

Evet Hayır

❖ Ankete katılanların %83`ü söz konusu tedbirlerin

uygulanmasını beklemektedir.

Söz Konusu Tedbirlerin Uygulanma Beklentisi
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2020 yılında kamu geri ödeme ilaç tedbirlerinin

uygulanacağını düşünenlerin*;

❖ %32`si sadece «%10 geri ödeme bandında

değişiklik» yapılabileceğini,

❖ %19`u bazı grup ilaçların geri ödemeden

çıkarılabileceğini,

❖ %16`sı iskonto istisnalarının kaldırılabileceğini,

❖ %32`si ise söz konusu tedbirlerin tamamının

uygulanabileceğini öngörmektedir.

Uygulanması Beklenen Tedbirlerin Dağılımı

*Diğer ve Fikrim Yok seçenekleri toplam 3 yanıt aldığı için analize dahil edilmemiştir.

32%

19%16%

32%

%10 olan geri ödeme bandının kısmen veya tamamen kaldırılması.

Bazı grup ilaçların geri ödemeden çıkarılması.

İskonto istisnalarının kaldırılması.

Hepsi
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❖ 2020 yılında kamu geri ödeme ilaç tedbirlerinin

uygulanacağını düşünenlerin,

❖ %64`ü tedbirlerin 2020 yılı ikinci çeyrek

döneminde uygulanacağını,

❖ %36`sı tedbirlerin 2020 yılı içerisinde üçüncü veya

dördüncü çeyrek dönemlerinde uygulanacağını

düşünmektedir.

Uygulanması Beklenen Tedbirlerin Zamanlaması

64%

25%

11%

İkinci çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran 2020)

Üçüncü çeyrek (Temmuz-Ağustos-Eylül 2020)

Dördüncü çeyrek (Ekim-Kasım-Aralık 2020)



www.econix.net

ECONiX Yönetim Üçlüsünün Kitaplarına Bakmayı Unutmayın!!!

«In spite of many similarities between healthcare products

and other goods in a free market economy, the healthcare

market challenges the traditional economic paradigm. There

are four features that clearly differentiate the healthcare

market from other markets:

✓ The price is not determined by supply and demand

✓ Payers are committed to purchasing health for the society

✓ Health is specific to each individual

✓ Externality of health»

Toumi et al. Chapter I : Introduction to Market Access,

Kockaya & Wertheimer, Pharmaceutical Market Access in

Developed Markets, SEEd, Milano, 2017



www.econix.net

İletişim

ECONiX Ofis

ECONiX Etiler Mah. Taşlıçay Sk. 

No:5/2 Beşiktaş, İstanbul

ECONiX Araştırma & Geliştirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Teknopark 

Sitesi, N:1 D:165 Atakum, Samsun

E-Mail

zafer@econix.net

gulpembe@econix.net

guvenc@econix.net



hello@econix.net

CONTACT US
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hello@econix.net

Keep Track, Keep Contact
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your team in the kitchen

“Depending on the needs for market access, it could be said that marketing 

means being in love with the products, but market access means 

the marriage.”
Kockaya et al. 2017


