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A svájci szövetségi kormány elfogadta a betegbiztosításról szóló szövetségi
törvény (Bundesgesetz über die Krankenversicherung – KVG) módosítását. Ezzel
a gyógyszer-költségcsökkentési csomag második szakaszába lép. A szövetségi
kormány 2018 tavaszán szakértői jelentést fogadott el a kötelező betegbiztosítás
tehermentesítését célzó költségcsökkentési programról és két intézkedési csomag
összeállításával bízta meg az egészségügy felügyeletét is ellátó
Belügyminisztériumot. A jelenlegi kormányhatározat elfogadta és közvitára
bocsátotta az első csomagot. Az első intézkedési csomag közvitája 2018.
december 14-ig tart. A szövetségi kormánynak legkésőbb 2019 végéig közvitára
kell bocsátania a második intézkedési csomagot is. A költségcsökkentési
csomagok fő elemei: a gyógyszerellátás, és a transzparencia.
A betegbiztosításról szóló törvény részleges revíziója során évente több millió
CHF megtakarítása válik lehetővé. Az előterjesztés tizenkét költségcsökkentési
intézkedést tartalmaz. Kiemelt szerepet tölt be egy kísérleti cikkely, amelynek
célja a kötelező betegbiztosítás „normális” keretein kívüli innovatív és
költségcsökkentő projektek bevezetése. A tarifák és a költségek kontrollja
területén tervezett szabályozások: az átalánydíjak ösztönzése az ambuláns ellátás
területén, egy nemzeti tarifaszervezet bevezetése az ambuláns ellátás területén, a
tarifapartnerek adatszolgáltatásra való kötelezése a tarifák megállapítása,
kiigazítása és engedélyezése tekintetében, valamint az egészségügyi
szolgáltatások költségeinek kontrollját célzó intézkedésekről szóló megállapodás.
A reform legfontosabb eleme azonban a referencia-árrendszer bevezetése a
lejárt szabadalmú gyógyszerek területén.
A reformtervekkel szemben máris széles összefogás jött létre. Az IQVIA Schweiz
sajtókonferenciáján elhangzott bejelentés szerint ebben részt vesznek: a Svájci
Gyógyszerész Szövetség (Schweizerischer Apothekerverband pharmaSuisse), a
kézigyógyszertárral rendelkező orvosok szövetsége (Verband der Ärzte mit
Patientenapotheke – APA), a nagykereskedők szövetségei (pharmalog.ch), a
generikum-gyártók szövetsége (Intergenerika), az egészségügyi hivatalok és a
kórházak gyógyszertárainak szövetsége (Schweizerischer Verein der Amts- und
Spitalapotheker – GSASA), a független gyógyszerészek csoportosulásainak
szövetsége (Vereinigung der Gruppierungen unabhängiger Apotheken – VGUA),
valamint az egyesület a független gyógyszertárakért (Verein für die unabhängige
Apotheke – IFAK). Csatlakozott továbbá a Svájcban fejlesztő, gyártó és
forgalmazó hat gyógyszercég tömörülése (IG Schweizer Pharma KMU).

Gregor Pfister, az IQVIA Schweiz igazgatója szerint a szövetségi kormány ismét
a gyógyszerészek, a kórházi gyógyszertárak és a háziorvosok rovására
folyamodik díjemeléshez a költségcsökkentés elérése érdekében. Ez annál is
érthetetlenebb, mert az elmúlt években ezen a területen több száz millió CHF-et
sikerült megtakarítani. A Szövetségi Egészségügyi Hivatal által becsült 60 millió
CHF helyett a legutóbbi árcsökkentési forduló során a megtakarítás meghaladta a
190 millió CHF-et. Ez ebben az évben a gyógyszerforgalmazóknál több mint 40
millió CHF megtakarítást jelent, a tervezett összeg háromszorosát.
Fabian Vaucher, a pharmaSuisse elnöke szerint a gyógyszerárak évente történő
kiigazítása már most erőteljes nyomás alá helyez minden szereplőt, aki
gyógyszerkereskedelemmel foglalkozik. A terjesztés aránya szerinti
költségfedezet évről évre csökken, miközben a személyi, bérleti és
infrastrukturális kiadások folyamatosan növekednek. Ez minden negyedik
gyógyszertár számára súlyos gazdasági nehézségeket okoz és számos
gyógyszertár egzisztenciáját veszélyezteti. Az árképzési modell megváltoztatása
folytán drasztikusan csökkeni fog a gyógyszertárak kínálati spektruma, rosszabb
esetben vidéki és városi gyógyszertárak bezárásához fog vezetni.
A szakmai szervezetek képviselőinek ellenjavaslatai: A generikumok
hatékonyabb alkalmazásával 150 millió CHF, hatékony árképzési és
ármegállapítási rendszerrel további 100 millió CHF megtakarítást lehetne elérni.
Ezzel kapcsolatban a három legnagyobb forgalommal rendelkező
gyógyszercsoportot
(immunszuppresszívumok,
rákellenes
gyógyszerek,
antivirális gyógyszerek) nevezte meg, amelyek 2016-ban az összes
gyógyszerköltség 28%-át tették ki. 50 millió CHF megtakarítására lenne
lehetőség biosimilar készítményekkel. A költségcsökkentéshez hozzájárulhatna a
krónikus betegek terápiás előírásainak fokozottabb betartása, a gyógyszerek
hulladékba kerülésének megelőzése, a kiadás során nyújtott tanácsadás és az
adekvát kiszerelés betartása. A szövetségi kormány szerint évente 500 millió
CHF értékű gyógyszer kerül hulladékba. A pharmaSuisse elnöke 100 millió EUR
megtakarítást tartana lehetségesnek. Összességében 500 millió CHF volumenű
megtakarításra lenne lehetőség.
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