Még egyszer a dán gyógyszertári piacról.
A gyógyszertárak száma három év leforgása alatt 45%-kal növekedett
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A dán gyógyszertári piac három éve bevezetett részleges deregulációja a
gyógyszertárak számának ugrásszerű növekedését eredményezte. 2015 és 2017 vége
között a gyógyszertárak száma 45%-kal, 141 egységgel növekedett.
A gyógyszertári piac modernizációjáról szóló törvényt megelőző időkben a dán
gyógyszerészek évekig hadban álltak a Matas drogérialánccal. A Matas azért
lobbizott, hogy a drogériák több gyógyszert árusíthassanak. Másrészt Dániában a
gyógyszertárak nem gyógyszerész általi és több gyógyszertár birtoklása tilalmának
kérdése is többször a politika napirendjére került. A parlament 2015-ben viszonylag
mérsékelt törvényt fogadott el, amely ugyan megtartotta a gyógyszertárak nem
gyógyszerész általi birtoklásának tilalmát, több gyógyszertár birtoklásának tilalmát
viszont fellazította: a gyógyszerészeknek megengedték, hogy a korábbi négy helyett
hét fiókgyógyszertárral rendelkezzenek. A fiókgyógyszertárak légvonalban maximum
75 km-re lehetnek a főgyógyszertártól, a távolságot azonban lineárisan mérik, tehát
előfordulhat, hogy a valóságban két fiók közötti távolság akár 150 km is lehet. A
törvény szerint nem minden fiókgyógyszertárban, csupán egy-egy társulás minden
harmadik egységében kell gyógyszerész állandó jelenlétét biztosítani.
Mivel az új gyógyszertárak megnyitását eddig számos feltételhez kötötték, a
gyógyszertárak száma tekintetében Dánia sokáig sereghajtó volt Európában. 2014-ben
100.000 lakosra hat gyógyszertár jutott. Másképpen: Németországban egy
gyógyszertárra 3.800 lakos jutott, Dániában több mint 17.000. Abszolút számokban ez
azt jelenti, hogy Dániában a gyógyszertári piac modernizációjáról szóló törvény
bevezetését megelőzően 220 főgyógyszertár és 60 fiókgyógyszertár létezett. Néhány
vénymentes gyógyszer már évek óta gyógyszertáron kívül is árusítható volt. Ilyen
árusítóhelyek egyebek között benzinkutaknál, szupermarketekben és drogériákban is
működnek.
A modernizációs törvény bevezetését követő első évben, tehát 2016 májusáig 84 új
telephely létesült. Az újonnan nyitott gyógyszertárak száma 2017 végéig 141-gyel
növekedett, ami 45%-os növekedésnek felel meg.

Új gyógyszertárak nyitása a modernizációs törvényt követően
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A gyógyszerész szövetség adatai szerint új gyógyszertárak elsősorban városi
agglomerációkban, elsősorban Koppenhágában, Aarhus-ban és Kolding-ban vagy
környékükön létesültek. A ritkán lakott északi régiókban alig nyílt új gyógyszertár.
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A gyógyszertárak területi megoszlása. Zöld: a modernizációs törvény előtt létező
gyógyszertárak. Piros: új gyógyszertárak.

Skandináv párhuzamok: Jóllehet Dániától eltérően, a gyógyszertárak nem
gyógyszerész általi birtoklását Norvégiában (2001) és Svédországban (2009) is
feloldották, a gyógyszertárak száma Dániában is erőteljesen növekedett. Mintegy két
és fél évvel a deregulációt és az állami gyógyszertári monopólium szétverését
követően a gyógyszertárak száma Svédországban 34%-kal, Norvégiában 30%-kal
növekedett. Svédországban a konszernek által alapított új gyógyszertárak létesítésére
csaknem kizárólagosan városokban és környékükön került sor.
A gyógyszertárak számának növekedése a deregulációt követően Skandináviában
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A reform a gyógyszertárak merev nyitvatartási rendjét is deregulálta. A gyógyszertári
szövetség szerint azon gyógyszertárak száma, amelyek az eredeti zárási idő (17.30)
után is nyitva tartanak, meghaladja a százat, ami a piac egynegyedének felel meg.
Jelenleg 41 gyógyszertár tart vasárnap is nyitva. A gyógyszertárak számának
növekedésével és a nyitvatartási idő meghosszabbodásával a gyógyszertári ügyfelek
várakozási ideje Dániában 2 perc 30 másodpercre csökkent.
A gyógyszerárak alakulása: Miközben a csak gyógyszertárakban árusítható
(vényköteles és vénymentes) gyógyszerek árai 2000. óta folyamatosan csökkentek, a
gyógyszertárakon kívül is árusítható vénymentes gyógyszereké erőteljesen
növekedtek. A gyógyszertári termékek árai a gyógyszerész szövetség szerint 2000. óta
mintegy a felére csökkentek. A gyógyszerész szövetség a generikumok arányának
növekedésével, a generikumok árának csökkenésével, valamint azzal hozza
összefüggésbe a gyógyszertári árak csökkenését, hogy a gyógyszerészek kötelesek
mindig a legkedvezőbb árú terméket kínálni.

A gyógyszerárak alakulása 2000. óta
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[Lásd még: Thomas Czypionka et al.: A gyógyszertári rendszer egészséggazdasági
elemzése. Különös tekintettel a vénymentes gyógyszerek forgalmazására (2. rész):
Dánia, 2018. 4. sz.]

