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A svájci kormány 2018. március 29-án átfogó egészségügyi költségcsökkentési
programot fogadott el, amely összesen 38 intézkedést tartalmaz. A nemzetközi
szakértői csoport által 2017 őszén előterjesztett javaslatok egyebek között
tartalmazzák a referenciaárak bevezetését a generikumok piacán.
Az első intézkedési csomagot 2018 őszén bocsátják társadalmi és szakmai vitára. A
költségekre és tarifákra vonatkozó intézkedések célja a volumenek korlátozása, az
árblokádok megakadályozása és a hatékonyságból származó nyereségnövekedés. A
kormány megvizsgálja az elszámolási kontroll megerősítésének lehetőségét és egy
nemzeti tarifahivatal felállítását tervezi az ambuláns ellátás területén. Az első csomag
tartalmaz egy kísérleti jellegű rendelkezést, amelynek célja az egészségbiztosításról
szóló államszövetségi törvény hatályán kívüli, innovatív, költségcsökkentő projektek
előmozdítása. A csomag része még a referencia-árrendszer bevezetése a lejárt
szabadalmú gyógyszereknél. A kötelező egészségbiztosítás a továbbiakban azonos
hatóanyagú gyógyszerek esetén már csak a kedvezőbb referenciaárat téríti.
2019-ben egy második intézkedési csomag bevezetésére kerül sor, amelynek célja a
kötelező egészségbiztosítás tehermentesítése, a gyógyszerellátás ésszerűsítése, a
transzparencia fokozása.
Az Intergenerika ágazati érdekképviselet azonnal széles összefogást dobolt össze az
intézkedések ellen, amelyhez csatlakozott a Svájci Orvosok Szövetsége (FMH), a
pharmaSuisse gyógyszerész szövetség, a saját házigyógyszertárral rendelkező
orvosok közössége, valamint a Svájci Fogyasztók Fóruma. A szövetség hivatkozási
alapja a bwa consulting Bern aktuális tanulmánya, amely szerint az utóbbi évben
generikumokkal elért direkt megtakarítások 415 millió CHF-fel növekedtek, ami az
előző évhez viszonyítva 14%-os növekedést jelent. Amennyiben az utánzatokkal való
alkalmazás területeit még jobban kihasználnák, évente további 222 millió CHF
megtakarítására nyílna lehetőség. Az Intergenerika becslései szerint biosimilar
készítményeknél további 100 millió CHF, asztma elleni generikus spraykészítményeknél 25 millió CHF megtakarítási potenciál áll fenn, amelyeket az EU-ban
már engedélyeztek, a swissmedic azonban obstruálja ezek svájci engedélyezését.
Svájcban évente csaknem 350 millió CHF megtakarítás megvalósítása marad el.

