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A kötelező betegbiztosítás gyógyszerkiadásai, a betegek önrészeit is
beleértve 2017-ben 39,9 milliárd EUR-t tettek ki, ami az előző évhez
viszonyítva 1,4 milliárd EUR, ill. 3,7%-os növekedésnek felel meg. A
növekedés elsősorban a szabadalmi védelem alatt álló gyógyszereknek
tulajdonítható, amelyekre az elmúlt évben a kötelező betegbiztosítás
gyógyszerpiacán
18,5
milliárd
EUR
jutott.
Ezeknek
a
gyógyszerforgalomban való részesedése az elmúlt húsz év során 33%-ról
45%-ra növekedett.
Jürgen Klauber, a jelentés egyik kiadója és társszerzője, a
Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO) ügyvezető igazgatója szerint
a gyógyszerkiadások gyakran kisebb betegcsoportok által igényelt, magas
költségekkel járó terápiák felé tolódnak el. Egyes betegségcsoportok
jellemzője, hogy a felírás volumene nem különösebben jelentős, de a
recepten igen drága szabadalmi védelem alatt álló gyógyszerek
szerepelnek. Az összes gyógyszerkiadás 34%-át rákos megbetegedésekre,
vírusos megbetegedésekre és a szervezet védekező rendszerének súlyos
megbetegedéseire fordították. Az ezekre a terápiás területekre fordított
kiadások 2007 és 2017 között megduplázódtak.
Áruknál fogva a biologikumok egyre nagyobb kihívást jelentenek. Ezeket
elsősorban rákos és krónikus gyulladásos megbetegedéseknél alkalmazzák.
Forgalmuk a jelentés szerint 2017-ben 11,3 milliárd EUR-t tett ki, 2007.

óta megháromszorozódott. Jóllehet ezek utánzatai, a biosimilar
készítmények, már több mint tíz éve rendelkezésre állnak, ezek a piacon
még mindig nem rendelkeznek a szükséges átütő erővel. Ennek oka a
kínálati struktúra. 2017-ben az összesen 14 biosimilar készítményeket
szolgáltató közül hat eredeti készítményeket kínált. Ezekre jutott a
biosimilar készítményekre fordított összkiadások 83%-a.
A magas árak trendje a ritka betegségek kezelésére szolgáló
gyógyszereknél (orphan-drugs) is megnyilvánult. 2017-ben a valaha
orphan-drug-ként engedélyezett gyógyszerek forgalma 3,3 milliárd EUR-t
tett ki. Ez a kötelező betegbiztosítás teljes gyógyszerforgalmának nyolc
százaléka. Az elmúlt tíz év során ezek részesedése a teljes
gyógyszerforgalomban megháromszorozódott. A 2017-ben piacra
bevezetett tíz legdrágább gyógyszer közül hét orphan-drug volt, amelyek
éves terápiás költsége meghaladja a 100.000 EUR-t. A legdrágább orphandrug ára 750.000 EUR. Ám egyre inkább megmutatkozik, hogy a
gyógyszeripar az orphan-státusszal összefüggő minden lehetőséget
igyekszik kihasználni. Ezt a státuszt ma már nemcsak ténylegesen ritka
betegségekre (10.000 személy közül öt érintett) alkalmazzák, hanem olyan
indikációkra is, amelyek az alkalmazási területek több, kisebb alcsoportra
való széttagolásából keletkeznek. Már ma több olyan eredetileg orphandrug-ként bevezetett gyógyszer van, amelyeket a kötelező betegbiztosítás
háromjegyű milliós nagyságrendű összegekben támogat és amelyeket
különböző orphan-indikációkra engedélyeztek.
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