Jelentés a gyógyszerek felírásáról Németországban (2020) –
Arzneiverordnungs-Report 2021 (1. rész): A legfontosabbak dióhéjban
Springer Verlag, Dec 2021 (854 p.)
Hrsg. Prof. Dr. med. Wolf-Dieter Ludwig, Prof. Dr. med. Bernd Mühlbauer,
Prof. Dr. med. Roland Seifert
Kulcsszavak: gyógyszer, receptek, vények, gyógyszerkiadások, farmakoökonómia,
Németország
Forrás Internet-helye: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-63825-5 ;
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-63825-5_1 ;
Az Arzneiverordnungs-Report 1985. óta jelenik meg. Alapító kiadói Prof. Dr. med.
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A legfontosabbak dióhéjban
2020-ban a kötelező betegbiztosítás gyógyszerkiadásai a biztosítottak önrészeit
beleszámítva az előző évhez viszonyítva 5,1%-kal, 45.579 milliárd EUR-ra
(+2,216 milliárd EUR) növekedtek, így továbbra is a kötelező betegbiztosítás
szolgáltatásokra fordított kiadásainak 17,2%-át teszik ki. A szabadalmi védelem
alatt álló gyógyszerekre fordított kiadások 2020-ban 24,16 milliárd EUR-ra
növekedtek, forgalmuk aránya a teljes piacon elérte a 45,2%-ot. A kötelező
betegbiztosítás összkiadásai 262,90 milliárd EUR-ra növekedtek. Kiadásainak
legnagyobb tételét továbbra is a kórházi kezelések tették ki (82,151 milliárd EUR;
+1,6%). Ezt követik a gyógyszerkiadások, a szerződött orvosi ellátásokra
(44,049 milliárd EUR; +7,3%), valamint a fogászati kezelésekre fordított kiadások
(14,862 milliárd EUR; −1,0%). A kötelező betegbiztosítás kiadásai 2019 július és
2020 július között a biztosítottak létszámához viszonyítva alig változtak (2020:
73.426 millió, 2019: 73.195 millió; +0,3%). A kiadásnövekedéshez viszonyítva a
betegpénztárak bevételei 259,99 milliárd EUR-t tettek ki, ami 2,91 milliárd EUR
deficitnek felel meg.
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