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A Holland Gyógyszerészeti Statisztikai Intézet (Stichting Farmaceutische
Kengetallen – SFK) közzétette a közforgalmú gyógyszerárak 2017. évi gazdasági
eredményeit. Egy átlagos gyógyszertár betegpénztáraktól származó rendszeres
bevétele 1,2%-kal (2,2 millió EUR-ra), térítésekből származó bevétele 2,3%-kal
(663.000 EUR-ra) növekedett. A gyógyszerkiadások 0,8%-kal, 1,54 milliárd EUR-ra
növekedtek.
Hollandiában az egészségügyi szolgáltatók honoráriumait az egészségügyi hatóság
(Nederlandse Zorgautoriteit – NZa) határozza meg. Ennek során figyelembe veszi a
személyi költségek indexét, a „kormányzat munkaköltségek fejlesztéséhez nyújtott
támogatását” („Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling – OVA”), amelyet
a Holland Állami Tervhivatal (Centraal Planbureau – CPB) évente határoz meg a
tarifamegállapodások és a munkaköltségek piaci alakulása alapján. Ennek mértéke
2007-ben 2,04% volt.
A gyógyszertári térítéseket 2012-ben liberalizálták. Azóta a részleteket maguknak kell
kialkudniuk a betegpénztárakkal. Egy alapszolgáltatás-honoráriumot és egy dobozdíjat
számolhatnak el a betegpénztárakkal. Ezenkívül az egészségügyi hatóság további
gyógyszertári szolgáltatásokat is előírt, amelyek ugyancsak téríthetők. A liberalizáció
óta a gyógyszertári térítések csak 2016-ban érték el ismét a 2011. évi szintet. Ezek az
elmúlt évben 2,3%-kal, első alkalommal növekedtek valamivel erőteljesebben, mint a
kormányzati támogatás (OVA: 2,04%).
A fenti adatok egy átlagos holland közforgalmú gyógyszertár, a gyógyszertári piaci
szereplők többségének helyzetét tükrözik. A sürgősségi és kórházi gyógyszertárak más
helyzetben vannak. Egy átlagos sürgősségi gyógyszertár 2017-ben „csak” 24.000
alkalommal adott ki gyógyszert 14.700 személy részére és 682.000 EUR bevételt
realizált. Az egy gyógyszertárra jutó honoráriumokból származó bevétel átlagosan
566.000 EUR, kiadott gyógyszerenként csaknem 24 EUR. A gyógyszerkiadásért járó
honoráriumok tekintetében a sürgősségi gyógyszertárak között nagy különbségek
vannak.
Hollandiában 2000. óta a kórházak ambuláns gyógyszertárakat működtethetnek, ahol a
betegek a szakorvosi konzultációt vagy a kórházból való elbocsátásukat követően
kivehetik gyógyszereiket. Az 1.000 ambuláns kórházi gyógyszertár 2017-ben 24.000
személy részére 85.000 doboz gyógyszert adott ki. Az átlagos éves bevétel 3.8 millió
EUR volt. Ebből 804.000 EUR a szolgáltatás térítéséből származott. Az ambuláns
kórházi gyógyszertárak bevétele az elmúlt évben erőteljesen (több mint 9%-kal),
csökkent, mivel ezek ritkábban adnak ki hepatitis elleni új, drága gyógyszereket.

