A koronavírus és a gyógyszertárak világának átalakulása- egységes
szerkezetben
DAZ ONLINE, 2020. 20. 05.; 22. 05.; 29.05.; 02.06.
Forrás Internet-helye:
https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/05/20/mehrrezept-rechte-fuer-apotheker-in-vielen-laendern/chapter:all ;
A DAZ.ONLINE minisorozatban ismerteti a koronavírus-járvány miatt az
európai gyógyszertárakban bevezetett változásokat. Az áttekintés az Európai
Unió Gyógyszerészeti Csoportja (Pharmaceutical Group of the European
Union – PGEU) segítségével készült.
Receptfelírás, receptek érvényességének meghosszabbítása
Franciaország: A francia hivatalos közlönyben 2020. március 15-én megjelent
egy dekrétum, mely szerint a gyógyszerészek újabb orvoslátogatás és a recept
hosszabbítása nélkül is kiadhatják a gyógyszert a krónikus betegek részére.
(http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Lesactualites/Renouvellement-exceptionnel-de-traitement-chronique-par-lespharmaciens-d-officine ) A gyógyszerész egyszerre több dobozt is kiadhat a
rendszeresen felírt gyógyszerből. Így a betegek gyógyszerrel való ellátottsága
május végéig biztosított, csak júniusban lesz szükségük új receptre. Ebből csak
az érzéstelenítőket zárják ki. A gyógyszerésznek tájékoztatnia kell a beteget a
rendkívüli ellátásról.
Írország: Simon Harris ír egészségügyi miniszter 2020. április 3-án aláírta az
egészségügyi termékek felírásáról szóló rendeletet (Medicinal Products
(Prescription and Control of Supply) (Amendment) Regulations 2020)
(https://www.gov.ie/en/press-release/d80ca9-minister-for-health-signsregulations-to-assist-with-prescriptions-d/ ), amely lehetővé teszi a recepteknek
a HSE egészségügyi szolgálat biztonságos szerverén keresztül (HSE's
Healthmail system) a gyógyszertár felé való továbbítását. A receptek

érvényessége egyben a kiállítástól számított hat hónapról kilenc hónapra
hosszabbodik. A rendelet szerint a gyógyszerészek meghosszabbíthatják a
receptet, azaz további orvoslátogatás nélkül felírhatják a beteg által
rendszeresen fogyasztott gyógyszert.
Lengyelország: A 2020. március 31-én hatályba lépett rendelet szerint a
gyógyszerészek
bizonyos
esetekben
receptet
írhatnak
fel.
(https://opieka.farm/wystawianie-recept/farmaceuci-moga-juz-wystawiacrefundowane-recepty/ ) A gyógyszerészek meghatározott gyógyszerezési
listákról maguk is felírhatnak és kiadhatnak vényköteles gyógyszereket.
Kivételt képeznek az érzéstelenítők és az altatók, valamint esetleg
szenvedélybetegséget okozó gyógyszerek, amelyek külön listán szerepelnek. A
gyógyszerészek jogosulttá válnak a betegek családtagjai részére való
receptfelírásra, ha ők maguk éppen nem tudnak orvoshoz menni. A felesleges
orvoslátogatás és patikába járkálás megelőzése érdekében a gyógyszerészek
nagyobb kiszerelést is kiadhatnak, mint amekkorát az orvos felírt.
Portugália: A kormány rendkívüli rendelete szerint a gyógyszerészek
Portugáliában is jogosulttá válnak arra, hogy szükség esetén recept nélkül is
kiadjanak
gyógyszereket.
(https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orienta%C3%A7%C3%
B5es+t%C3%A9cnicas+para+farm%C3%A1cias/a7c224f8-9051-068a-1703e7e783cd68da ) Konkrétan a gyógyszertárvezető, vagy az általa
meghatalmazott gyógyszerész jogosult vényköteles gyógyszer recept nélküli
kiadására. Ez az orvoslátogatások számának csökkentését célozza. A kiadott
mennyiség nem haladhatja meg a háromhavi gyógyszerszükségletet és azt
pontosan dokumentálni kell. A betegnek hihető módon kell bizonyítania, hogy
krónikus megbetegedésben szenved, pl. betegdokumentumot, vagy korábban
kiváltott recept másolatát kell bemutatnia.
Spanyolország: Spanyolországban az egészségügyi rendszer már régóta több
digitális ellátási komponenssel rendelkezik. Egyebek között már jó ideje
alkalmazzák az e-receptet. A spanyol kormány is rendeletet bocsátott ki a
fertőzés kockázatát csökkentendő intézkedésekről. Ez most lehetővé teszi, hogy
a krónikus betegeknek a recept meghosszabbítása érdekében ne kelljen

ismételten orvoshoz fordulniuk. A gyógyszerésznek csak be kell pillantania az
elektronikus betegdokumentumba és újabb e-recept kiállítása nélkül is kiadhatja
a gyógyszert. A gyógyszerészek az egészségügyi minisztérium útmutatása
alapján a karanténban levő, vagy bizonyos kockázati tényezővel élő betegek
részére
futárszolgálattal
is
elküldhetik
a
gyógyszert.
(https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020colaboracion-farmacias-administraciones-publicas.aspx )
Egyesült Királyság: A brit kormány 2020 április végi rendelete szerint a
gyógyszerészek a recept orvos általi meghosszabbítása nélkül is kiadhatnak
bizonyos
gyógyszereket.
(https://www.rpharms.com/aboutus/news/details/New-legislation-on-controlled-drugs-supply-during-pandemic(Royal
Pharmaceutical
Society
RPS
Guidance:
https://www.rpharms.com/resources/pharmacy-guides/controlled-drugscontingency-legislation ) Ehhez bizonyos feltételeknek kell teljesülniük: A
beteg lakóhelyén a koronavírus-járvány miatt több orvosi praxisnak kell zárva
lennie, a gyógyszerezés nem lehet halasztható anélkül, hogy ez ne okozna
egészségi kockázatot a beteg számára. A gyógyszerészek – az orvossal való
konzultációt követően – lehetőséggel rendelkeznek a recept érvényességének
módosítására. Bizonyos krónikus betegek számára ez lehetővé teszi, hogy csak
később forduljanak orvosukhoz a recept meghosszabbítása céljából.
Futárszolgálatok és telefarmacia
Annak érdekében, hogy a betegeknek ne kelljen még egyszer gyógyszertárba
menniük, a németországi gyógyszerészek nem kedvezményes árú gyógyszert is
kiadhatnak, ha a szükséges gyógyszer nem áll rendelkezésre. Másrészt a
kockázati csoportokhoz tartozó, vagy karanténban levő betegeket gyakran
futárszolgálat közvetítésével látják el. A gyógyszerészek minden kiszállításért
5 EUR-t kapnak.

Ausztria: Ausztriában már márciusban lehetővé tették a standard-ellástól
eltérő
kivételeket
(https://www.apotheker.or.at/Internet/OEAK/NewsPresse.nsf/lookupDocumen
ts/9282F2B5322BF363C125852E002F1E9D?OpenDocument ). A betegek
telefonon is receptet kérhetnek orvosukhoz, aki azt a megnevezett
gyógyszertárhoz irányítja. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, a gyógyszerész
kamara elnöke szerint ebben az esetben három lehetőség van: a beteg maga
megy el a gyógyszerért, megbíz valakit a recept kiváltásával, vagy a beteg
számára életmentő gyógyszert a gyógyszertár házhoz szállíttatja.
Horvátország: A gyógyszerészek és a Vöröskereszt közötti együttműködés
keretében karanténban levő, vagy kockázati csoporthoz tartozók részére a
Vöröskereszt önkéntesei szállítják ki a gyógyszert (https://farmaceut.org/hljobjave-i-naputci-za-ljekarnike-8-travnja-2020/?cookie-statechange=1590142778670 ). A futárszolgálatról szóló együttműködést a
koronavírus-járvánnyal összefüggésben megerősítették. Az önkéntesek
szerződést kötnek a Vöröskereszttel és képzésben részesülnek a gyógyszerek
átadásának módjával kapcsolatban.
Franciaország: A Francia Gyógyszerész Szövetség (Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France (FSPF) és a Vöröskereszt 2020. március 20-án
szerződést kötött, mely szerint a karanténban élő és valamely kockázati
csoporthoz tartozó személyek jogosultak a gyógyszerek önkéntesek általi
ingyenes
kiszállítására
(https://www.ouestfrance.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-croix-rouge-et-pharmaciesunissent-leurs-forces-6790599 ). A recept elektronikusan is továbbítható, vagy
azt a Vöröskereszt önkéntesei is átvehetik. A gyógyszerész szövetség e-recept
közvetítő szolgáltatást működtet honlapján.
Olaszország: Olaszországban ugyancsak a koronavírus-járvány miatt került sor
a Federfarma gyógyszerész szövetség és a Vöröskereszt közötti
együttműködés
megerősítésére
(https://www.federfarma.it/Edicola/Comunicati-stampa/11-03-2020-18-3052.aspx ). Azon betegek részére, akik maguk nem tudnak elmenni a
gyógyszertárba, 24 órás forróvonalat hoztak létre, amelyen a betegek a

gyógyszer házhozszállítását kérhetik. A szolgáltatás minden 65 év fölötti,
koronavírussal fertőződött vagy már karanténban levő személy számára
ingyenes.
Lengyelország: A Lengyel Egészségügyi Alap (Narodowy Fundusz Zdrowia –
NFZ) kifejlesztett egy elektronikus telefarmacia-rendszert, amely most a
koronavírus-járvány
idején
nyer
alkalmazást
(https://www.nia.org.pl/2020/03/18/komunikat-nfz-dotyczacy-wystawianiapotwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/ ). A
gyógyszertáraknak szerződést kell kötniük az egészségügyi szolgálattal és így
részt vehetnek az online-receptek és a házhozszállítás rendszerében A betegek
futárszolgálat mellett is dönthetnek, amely ugyancsak a gyógyszertártól kapja a
megbízást.
Portugália: A koronavírus-járvány miatt a működő regionális telefarmaciaprojektet
az
egész
ország
területére
kiterjesztették
(https://www.netfarma.pt/anf-alarga-linha-safe-aos-cidadaos/ ). A járványt
megelőzően két régióban teszteltek egy sürgősségi forróvonalat, ahol a betegek
tanácsot kérhetnek. A betegek most már az egész országban felhívhatják az
1400-as számot és igényelhetik sürgősen szükséges gyógyszereiket. A
gyógyszerész szövetség munkatársai a legközelebbi gyógyszertárhoz irányítják
a beteget, amellyel aztán akár telefonon is megállapodhat egy futárszolgálattal
a kiszállításról. A kiszállítással kapcsolatban a gyógyszerész szövetség a
portugál postával is szerződést kötött.
Spanyolország: A gyógyszerész szövetség és a Vöröskereszt közötti
együttműködés Spanyolországban is intenzívebbé vált. A segélyszervezet
200.000 önkéntese szoros kapcsolatban áll az ország 22.000 gyógyszertárával
(https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020acuerdo-farmaceuticos-cruz-roja-entrega-mediamentos.aspx ). Március 27. óta
a karanténban levő, krónikus megbetegedésekben, légúti betegségekben,
diabéteszben és szív-és érrendszeri megbetegedésekben szenvedő személyek
jogosultak a Vöröskereszt futárszolgálatának igénybevételére.
Egyesült Királyság: Angliában július 1-ig létrehozzák az NHS által
finanszírozott futárszolgálatot, amely gyógyszert szállít a karanténban levő,

vagy kockázati csoporthoz tartozó személyek részére. Az NHS lépcsőzetes,
havi átalányt fizet a gyógyszertáraknak, amelynek mértéke a kiszállított
gyógyszerek
számától
függ.
(https://www.england.nhs.uk/coronavirus/publication/preparedness-letters-forcommunity-pharmacy/ ). Az első száz futárszolgáltatásért a gyógyszerész nem
számolhat fel átalányt. 2.500 gyógyszerkiszállításig 34 GBP jár. A legmagasabb
átalány mintegy 19.000 gyógyszerkiszállítás után válik esedékessé, ennek
összege 563 GBP.
Szubsztitúciós terápiák és a gyógyszerkiadás újabb szabályai
Ausztria: Az osztrák kormány 2020 márciusában több rendeletben lazította a
szubsztitúciós terápiák feltételeit. Ezek után eltekintenek a receptek tisztiorvos
általi láttamozásától. Újabban már nem kell külön megvizsgálni, hogy fennálle az egészségügyi szükségesség és hogy betartották-e az előírásokat. Lazítottak
a gyógyszerkiadás szabályain is. A szubsztitúciós kezelésben levő betegeknek
nem kell minden nap gyógyszertárba menniük, hogy felügyelet mellett vegyék
be a gyógyszert. Eddig a stabil állapotban levő betegeknek hetente legalább egy
alkalommal el kellett menniük a gyógyszertárba. Most már a tisztiorvosnak nem
kell láttamoznia a receptet és ha a beteg állapota stabil, a gyógyszerész egyhavi
adagot kiadhat neki. Fájdalmakban szenvedő, opioidokkal kezelt betegek
számára fennáll a lehetőség, hogy az orvos elektronikusan megküldi a receptet
a gyógyszertárba, hogy a beteg eredeti recept nélkül is megkapja a gyógyszert
és ne kelljen második alkalommal is gyógyszertárba mennie.
Horvátország: A horvát gyógyszerészek jelenleg hemofília elleni
gyógyszereket is kiadhatnak, amelyeket korábban kizárólagosan kórházak vagy
szakorvosok adhattak ki.
Franciaország: Franciaországban már 2020 március végén hatályba lépett az
érzéstelenítők
gyógyszerészek
általi
kiadásának
új
rendje.
(http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Les-actualites/Covid-19informations-des-dernieres-24-heures ) Az orvos-beteg kontaktusok számának
csökkentése érdekében a gyógyszerészek bizonyos körülmények között új

recept nélkül is újra kiadhatják az érzéstelenítőt, ha a beteg elfogyasztotta
adagját. Az eljárást az orvosnak írásban meg kell erősítenie, ezenkívül pedig
feltétel, hogy folyamatos gyógyszerezésekről legyen szó, amelyek
előreláthatóan nem változnak.
A gyógyszerészek szigorúan kivételes esetekben meghatalmazást kapnak olyan
gyógyszerek kiadására, amelyeket normális esetekben kórházaknak tartottak
fenn. A szabályozás olyan betegekre irányul, akik a fertőződés kockázata vagy
a karantén miatt nem mehetnek be a kórházba a gyógyszer beadása céljából. A
beteg a közeli gyógyszertártól kaphatja meg a gyógyszert. A gyógyszerész
kikéri a receptet az orvostól, majd biztonságos csomagolásban előkészíti a
gyógyszert a kiszállításra. A gyógyszercsomagot a nagykereskedő szállítója
viszi ki a beteg lakására.
Olaszország: 2020 március vége óta a COVID-19-ben szenvedő, nem
kórházban fekvő és oxigénellátást igénylő betegek részére a gyógyszerészek
biztosíthatják az oxigénpalackot. (http://www.farmacista33.it/bomboleossigeno-di-proprieta-farmacisti-si-a-uso-per-pazienti-covid-ma-contracciatura-ecco-le-indicazioni/politica-e-sanita/news--52644.html
)
Olaszországban minden gyógyszerésznek bizonyos mennyiségű oxigénpalack
tartalékkal kell rendelkeznie. A palackok eladása tilos. A COVID-19-pandémia
idején azonban a gyógyszerészeknek megengedték, hogy sürgősségi esetekben
oxigénpalackot szállítsanak a betegeknek és feltegyék nekik a légzőmaszkot.
Portugália: A koronavírus-járvány idején a gyógyszerészek olyan
gyógyszereket is kiadhatnak, amelyeket normális esetben csak a kórházak
adnak
ki.
(http://www.farmacista33.it/bombole-ossigeno-di-proprietafarmacisti-si-a-uso-per-pazienti-covid-ma-con-tracciatura-ecco-leindicazioni/politica-e-sanita/news--52644.html ) A portugáliai rendelet szerint
a kórházi gyógyszerésznek és a települési gyógyszerésznek közösen kell
döntenie a beteg gyógyszerellátásának módjáról, ha a beteg a karantén vagy
megbetegedés miatt nem tud bemenni a kórházba. Sajtójelentések szerint ez a
lazítás elsősorban rákos megbetegedésekben, HIV/AIDS-ben, sclerosis
multiplexben és más krónikus megbetegedésekben szenvedők számára előnyös.

Az országban már több mint 8.300 beteg otthoni gyógyszerellátását oldották
meg ily módon.
Gyógyszertárak a nők védelmében, a családon belüli erőszak ellen
A kijárási korlátozások idején a gyógyszertárak látogathatók voltak. Ezért a
gyógyszerészek több országban akciókat kezdeményeztek a bántalmazott nők
megsegítésére.
Ausztria: Az Osztrák Gyógyszerész Kamara forróvonalat létesített a
bántalmazott nők részére, akik hétfőtől péntekig reggel 8:00 és éjfél között
hívhatják a 0043-1404 14 444 számot és e-mailben is kérhetik a gyógyszerész
kamara segítségét: covid19@apothekerkammer.at .
Belgium: A nők Franciaországhoz hasonlóan Belgiumban is a „maszk 19”
jelszó bemondásával kérhetik a gyógyszerész segítségét. Sajtójelentések szerint
a családon belüli erőszak miatti hívások száma a forróvonalon már a válság első
napjai óta drasztikusan megnövekedett. A flamand parlament április elején
bevitt egy passzust a COVID-19-törvénybe, amely felhatalmazza a
gyógyszerészeket arra, hogy a „maszk 19” jelszót bemondó ügyfél személyi
adatait továbbítsák a hatóságok részére. (https://www.demorgen.be/nieuws/nva-wil-codewoord-voor-huiselijk-geweld-in-deapotheken~b42f0dfb/?referer=https%3A%2F%2Fwww.deutsche-apothekerzeitung.de%2Fnews%2Fartikel%2F2020%2F05%2F29%2Fmaske-19-istjetzt-codewort-fuer-apotheker-in-mehreren-laendern%2Fchapter%3Aall )
Franciaország: Christophe Castaner belügyminiszter már április elején arról
számolt be, hogy Párizs nagytérségben a családon belüli erőszakos
cselekmények száma 36%-kal növekedett. A belügyminisztérium és a
gyógyszerész kamara („Ordre des Pharmaciens“) válaszlépésként akciót
kezdeményezett a bántalmazott nők megsegítésére. (https://www.deutscheapotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/05/29/maske-19-ist-jetzt-codewortfuer-apotheker-in-mehreren-laendern/chapter:all ; https://www.deutscheapotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/04/03/codewort-maske-19-apothekenhelfen-bei-haeuslicher-gewalt ) A belügyminisztérium tájékoztató brosúrát

adott ki a gyógyszerészek részére, amely eligazítást nyújt arról, hogy miként
kell viselkedniük, ha családon belüli erőszakra hívják fel figyelmüket. A
nőknek Franciaországban is a „maszk 19” jelszót kell bemondaniuk a
gyógyszertárban, ha jelezni akarják veszélyhelyzetüket.
Görögország: Más országok példáját követve, a nők megsegítése érdekében
Görögországban is meghonosították a „maszk 19“ jelszót. A gyógyszerészek az
ilyen esetek kezelésére cselekvési eligazítást kaptak a gyógyszerész kamarától.
A kamara dokumentuma szerint a bántalmazott nők kitölthetnek a
gyógyszertárban egy nyomtatványt, amelyet aztán a gyógyszerészek
továbbítanak a hatóságok részére.
Hollandia: A gyógyszerészek Hollandiában is instrukciókat kaptak arról, hogy
mit kell tenniük a „maszk 19” jelszó bemondása esetén. Ezzel kapcsolatban a
gyógyszerész kamara megállapodást kötött a Belügyi és az Igazságügyi
Minisztériummal. A közösen kidolgozott folyamatábra pontosan előírja a
gyógyszerészek számára, hogy miként kell eljárniuk. Ha például a nő férjével
együtt jön a patikába, másképpen kell cselekedni, mint ha egyedül lenne.
Hasonló
ajánlások
vonatkoznak
a
gyógyszerfutárokra.
(https://www.knmp.nl/downloads/stroomschema-masker-19-huiselijk-geweldapotheek.pdf )
Spanyolország: Spanyolország az elsők közé tartozott, ahol a „Mascarilla 19“
jelszót bevezették. A projekt március közepén a Kanári-szigeteken vette
kezdetét, majd fokozatosan egész Spanyolországra kiterjedt. Ha egy vevő
„maszk 19” iránt érdeklődik, a gyógyszerésznek egy bizonyos protokollhoz kell
igazodnia, ahhoz, hogy felkínálja segítségét. A projektben több mint 9.000
gyógyszertár vesz részt.
Németország: Az érintettek megsegítése érdekében a gyógyszerészeknek
szövetségi szinten tájékoztató anyagokat kell terjeszteniük a „nők elleni
erőszak” segélyvonalon. Erre szólít fel a Német Gyógyszerészek Szakmai
Képviseleteinek
Munkaközössége
(Arbeitsgemeinschaft
der
Berufsvertretungen Deutscher Apotheker; jelenleg: Német Gyógyszerész
Szövetségek Szövetségi Egyesülése – Bundesvereinigung Deutscher
Apothekerverbände – ABDA), a Női Tanácsadó Irodák és Női Segélyhívók

Szövetségi Egyesülése – Bundesverband Frauenberatungsstellen und
Frauennotrufe – bff), valamint a Szövetségi Családügyi Hivatal (Bundesamt
für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben – BAFzA). Az Észak-RajnaVesztfáliai Autonóm Női Tanácsadó Irodák Ernyőszervezete (Dachverband
der autonomen Frauenberatungsstellen NRW és a Westfalen-Lippe
Gyógyszerész Szövetség (Apothekerverband Westphalen-Lippe – AVWL) már
áprilisban tájékoztató akciót kezdeményezett a családon belüli erőszakról.
Azóta Westfalen-Lippe-ben a gyógyszertárakban kifüggesztették a fontos
kontaktpontok
adatait.
(https://www.deutsche-apothekerzeitung.de/news/artikel/2020/04/15/frauenberatungsstellen-und-apothekengemeinsam-gegen-haeusliche-gewalt )
Pénzügyi támogatás a gyógyszertáraknak
Németország: 2020 április óta a gyógyszerészek átalánydíjas támogatásban
részesülnek a futárszolgálatok igénybe vételéért. A Szövetségi Egészégügyi
Minisztérium április végén tette közzé SARS-CoV-2-gyógyszerellátási
rendeletét
(SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung).
A
betegpénztárak és a gyógyszerészek között később jött létre az elszámolás
módjáról szóló megállapodás. Azóta a gyógyszerészek egyszeri alkalommal
250 EUR-t, utána pedig minden egyes futárszolgáltatás után 5 EUR-t (plusz
áfát) számolhatnak el. Dr. Hagen Sexauer (bench-breaking.com piackutató
cég) felmérése szerint csaknem minden tízedik gyógyszertári vállalkozás 50 és
100% közötti mértékben növelte kiszállításait. (https://www.deutscheapotheker-zeitung.de/news/artikel/2020/06/02/coronakrise-fuehrt-zu-deutlichmehr-apotheken-botendiensten )
Anglia: A brit kormány 2020 március végén 300 millió GBP-t pumpált a
gyógyszertári piacba. (https://psnc.org.uk/our-news/covid-19-funding-updateministers-agree-300-million-cash-injection/ ) A Pharmaceutical Services
Negotiating Committee (PSNC) honlapján közölte, hogy a kormány ezzel
reagálni akart a válság idején az ágazatban a likviditásra gyakorolt nyomásra.
A kifizetések azonban csak az NHS (National Health Service) által a következő

hónapokra rendelkezésre bocsátandó költségvetés előlegének számítanak. Ami
annyit jelent, hogy a koronavírus-járvány miatt most kifizetett pénzügyi
injekciót majd levonják az egyéb térítésekből. A gyógyszerészek mostanáig 200
és 100 millió GBP fölötti részkifizetéseket kaptak meg.
Mindezek mellett a gyógyszerészek május közepe óta 15 millió GBP összegben
magasabb, kiegészítő térítésben részesülnek az „M” kategóriába tartozó
gyógyszerek kiadásáért. Ezek közé tartozik mintegy 500 igen nagy keresletnek
örvendő generikum. A gyógyszerész szövetség azonban kevésnek találja a
kormány által nyújtott pénzügyi injekciót. Utal a receptek és az eladott OTC-k
számának csökkenésére, ami a likviditás erőteljes csökkenését okozza a
gyógyszerpiacon.
Skócia: Az NHS Scotland független a Nagy-Britannia egyéb részein működő
állami egészségügyi szolgálatoktól. A fenti pénzügyi segélyek így nem érik el
Skóciát. Viszont a skót kormány is lépett, áprilisi dekrétuma alapján az NHS
Scotland egyszeri 5,5 millió GBP-t juttatott a gyógyszerészeknek.
(https://www.gov.scot/news/funding-for-community-pharmacies/
)
Az
indokolás szerint a gyógyszerészek a válság első heteiben okkal többet
dolgoztak. A kifizetésekkel egyebek között a gyógyszerészek túlóráit és a
gyógyszertárakban felszerelt védőeszközöket (pl. plexi védőfalak)
refinanszírozzák.
A skót kormány március végén új szolgáltatások bevezetésére és azok
elszámolására hatalmazta fel a gyógyszertárakat. Egyebek között a „Minor
Ailment Service“ kiterjesztéséről van szó, amelynek keretében a
gyógyszerészek enyhe megbetegedések kezelésére válnak jogosulttá. A
gyógyszerészek most több indikáció esetén állíthatnak fel diagnózist és írhatnak
fel készítményt az orvossal történő egyeztetés nélkül, így csökkentve az orvosi
praxisokban való látogatások számát. Ilyen indikációk: az akné, a hátfájás, a
szénanátha és az emésztési zavarok.
Franciaország: Franciaországban segélalapot hoztak létre az önálló
tevékenységet végző gyógyító személyzet részére, amely a koronavírus-válság
miatt bevételi kieséseket szenvedett és így gazdaságilag bajba került. (
https://uspo.fr/soutien-economique-de-lassurance-maladie-rosp-generiques-

cotisations-sociales-arret-de-travail-visioconference-dimanche-10-mai-a-10h/ )
A kifejezetten a gyógyszerészek részére bevezetett segély a
forgalomcsökkenéshez igazodik. A gyógyszertártulajdonosok a veszteség 22%át kérelmezhetik az alaptól, amely tartalmaz egy 4.305 EUR összegű átalányt.
A gyógyszerész szövetség áprilisban közölte, hogy a segélyek kifizetésére
májustól kerül sor. A szabályozás azonban csak a folyamatban levő naptári évre
szól.
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[Lásd az Archívumban is.]

