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Dr. Norbert Gerbsch, Gyógyszeripari Szövetség főigazgató-helyettese
szerint az egészségügyi ellátás területén bizonyítottan nem áll fenn
költségrobbanás. A kötelező betegbiztosítás gyógyszerkiadásai
Németországban évek óta stabilak.
A Gyógyszeripari Szövetség adatai és a Szövetségi Egészségügyi
Minisztérium pénzügyi eredményei szerint a lakosság elöregedése és az új
terápiás lehetőségek ellenére a kötelező betegbiztosítás kiadásainak
mindössze 8%-a jut a gyógyszerekkel való ambuláns ellátásra. 2016-ban a
kötelező betegbiztosítás 227 milliárd EUR összegű összkiadásaiból 18
milliárd EUR-t fordítottak erre a célra.
A Szövetségi Egészségügyi Minisztérium adatai szerint a betegpénztárak
2017 első három negyedévében 2,5 milliárd EUR-ral növelték többletüket.
Az Egészségügyi Alap (Gesundheitsfonds) számára így 2017 végéig több
mint 8,5 milliárd EUR tartalék képződött, a tartalékok pedig 2017 végéig
összességükben meghaladták a 27 milliárd EUR-t.
A Gyógyszeripari Szövetség elemzései szerint az egyebek között kötelező
árkedvezményekből származó megtakarítások 2010. óta 16 milliárd EURra halmozódtak. Az ipar számára ez a megterhelés 2016-ban és 2017-ben
évente 1,7 milliárd EUR-t tett ki. Ezenkívül 2016-ban a megállapodások
szerinti rabattszerződésekből csaknem 4 milliárd EUR megtakarítására
került sor, ezzel kapcsolatban pedig még nem vették figyelembe az
ármoratórium, a kibővített ármoratórium, a rögzített támogatások, valamint
a gyógyszerpiac átrendezéséről szóló törvény (AMNOG) effektusait.

A kötelező betegbiztosítás szolgáltatásai és kiadásai 2016-ban
(milliárd EUR, a kötelező betegbiztosítás összkiadásainak %-a)

Összköltségek: 222,73 milliárd EUR.
Az adatok az óramutatóval ellenkező irányban:
Piros szelvények: gyógyszergyártók 8,03%, adók 2,61%, gyógyszertárak 2,28%,
önkéntes
rabattmegállapodások
1,74%,
kötelező
kedvezmények
1,15%,
nagykereskedelem 0,48%;
További világos- és sötétkék szelvények: egyéb kiadások 14,11%, segédeszközök
3,51%, nettó igazgatási költségek 4,93%, terhesség/anyaság 0,61%, táppénz 5,24%,
kórházi kezelés 53,75, fogpótlás 1,46%, fogászati kezelések fogpótlás nélkül 4,70%,
orvosi kezelés 16,40%.

A
Gyógyszeripari
Szövetség
főigazgató-helyettese
szerint
a
gyógyszeriparral szembeni eljárás teljesen méltánytalan. Miközben a
kötelező betegbiztosítás folyamatosan megkapja az apanázst, a
gyógyszeriparra egyre erőteljesebb nyomás nehezedik, például a rögzített
támogatási csoportok képzése során. Egyre inkább mellőzik az adagolás
módját. Legyen az injekció, tabletta, vagy szirup, minden ugyanazon
csoportba kerül. A nyelési nehézségekkel küszködő beteg számára nem
mindegy, hogy a készítmény szirup vagy tabletta formájában áll
rendelkezésre, ez pedig a gyártási költségekre is kihat. Így aztán egyes
kiszerelések eltűnnek a piacról, vagy lemondanak gyártásukról. Az új
kormánynak korrigálnia az eddigi gyógyszerpolitika negatív hatásait, mint
gyógyszerellátásban fellépő szükséghelyzetek vagy gyógyszerek
visszahívása és cégek piacról való kivonulása.

