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A BARMER-biztosító gyógyszerkiadásai 2021-ben 7,36 milliárd EUR-t tettek ki, ami 390 

millió EUR-ral, ill. egy biztosítottra 7,4%-kal több mint 2020-ban. A növekedés a GDP 

növekedésének 2,7-szerese. Az áremelkedés relevanciája kétszer is meghaladja a 

volumenbővülését. Az alvadásgátlók költségrelevanciája folyamatosan növekedik. A 

kiadások szakorvosok szerinti elemzése szerint az egy betegre jutó növekedés az előző 

évhez viszonyítva ismételten hematológusoknál/onkológusoknál volt a legmagasabb 

(+33%). Ez betegenként 14.628 EUR kiadásnak felel meg. Az elmúlt öt év során az 

onkológiai gyógyszerekre fordított kiadások négyszer akkora mértékben növekedtek, mint 

a többi gyógyszeré. Az onkológiai gyógyszerek költségrészesedése a gyógyszerekre 

fordított összkiadásokhoz viszonyítva 2017-ben 17%, 2021-ben 20% volt. Az egyre 

magasabb árú gyógyszerek kevés betegnél való alkalmazása a gyógyszerkiadásoknak a 

biztosítottak egyre kisebb arányánál való koncentrációját eredményezi. 2021-ben a 

BARMER-biztosító gyógyszerkiadásainak 50%-a a biztosítottak 1,7%-ára jutott.  

A szakértők és a szakmai társaságok évek óta szorgalmazzák többfajta gyógyszer egyidejű 

szedésének csökkentését. 2021-ben ennek még semmi jele nem volt. A Metamizol, az L-

Thyroxin és a protonpumpagátlók fogyasztása továbbra is meghaladja a szükségleteket és 

az engedélyezésben előírt mennyiséget. A Metamizol, a Pantoprazol és a 

LevothyroxinNátrium továbbra is a 2-4. helyen állnak a leggyakrabban felírt hatóanyagok 

körében. Az egy biztosított részére felírt napi terápiás dózisok (defined daily dose - DDD) 

száma 2017 és 2021 között nőknél 646-ról 714-re (+10,5%), férfiaknál 577-ről 639-re 

(+10,7%) növekedett. A növekedés 75 év fölöttiek körében nőknél 6,0%, férfiaknál 7,4% 

volt.  

A BARMER-biztosító szerint felül kell vizsgálni az időskorúak gyógyszeres kezelését és 

csökkenteni kell a polifarmáciát. A biztosító konzorciumot hozott létre a 

gyógyszerbiztonsággal összefüggő AdAM-Projekt végrehajtására. 

[https://www.barmer.de/projekt-adam-1055896 ]  

[Lásd még: A BARMER egészségpénztár jelentése a gyógyszerkiadásokról – BARMER 

Arzneimittelreport 2018, 2018. 18. sz.]  
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