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A gyógyszerfelírásokról szóló jelentés közzétételére 1998. óta kerül sor a Springer 

Kiadónál, ez a 30-ik kiadás. Az aktuális publikáció a 2013-ban 202.965 

betegpénztári orvos által felírt 819 millió recepten alapul, amelyek 32,1 milliárd 

EUR költséggel jártak. Az értékelést, mint minden évben az Általános Területi 

Betegpénztárak Tudományos Intézetének (Wissenschaftliches Institut der AOK – 

WidO) szakértői végezték. Nóvum, hogy az idei jelentésben a sclerosis multiplex és a 

rákos megbetegedések kezelésére alkalmazott gyógyszereket is külön fejezetben 

tárgyalták.  

 

A kötelező betegpénztárak 2012-ben 29 milliárd EUR-t költöttek gyógyszerekre. Ez 

2,6%-kal több, mint 2011-ben volt, miként azt a 2013. évi jelentés kimutatta. A 

tendencia emelkedik, aminek az oka abban áll, hogy ez év végén megszűnik a 

jogszabály által előírt magasabb gyártói rabatt, valamint a rögzített támogatás körébe 

nem tartozó gyógyszerek ármoratóriuma. Csak ez magában kétmilliárd EUR 

többletterhet jelent a betegpénztárak számára. 2014-ben a gyógyszerköltségek 9%-os, 

csaknem 32 milliárd EUR-ra való növekedése várható, anélkül, hogy ezzel a 

betegellátás valamit is javulna.  

További költségfelhajtó tényezőt jelentenek a szabadalmi védelem alatt álló 

gyógyszerek, amelyek forgalma 2012-ben 13,4 milliárd EUR volt. A szabadalmi 

védelem alatt álló hatóanyagok egy napi dózisának költségei továbbra is növekednek: 

2012-ben 10,56 EUR volt –24%-kal magasabb mint 2011-ben.  

A haszonértékelés első eredményei: A gyógyszerpiac újjárendezéséről szóló törvény 

(Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz – AMNOG) hatályba lépése óta az újonnan 

piacra lépő gyógyszerek esetén bizonyítani kell azok terápiás többlethasznát. Ez év 

júniusáig 45 új hatóanyag 72 indikáció tekintetében való értékelésére került sor. Az 

eredmény: mindössze az indikációk tíz százalékánál állapítottak meg jelentős 

többlethasznot, több mint a felénél azonban nem sikerült azt bizonyítani. 2012-ben a 

Kötelező Betegpénztárak Csúcsszövetsége (GKV-Spitzenverband) és a gyártók 17 

megállapított többlethaszonnal járó készítményre vonatkozóan állapodtak meg a térítés 

összegében. Ez 25 millió EUR tehermentesítést jelent a betegpénztárak részére. A 

jelentés szerint 2014-ben további, legalább 121 millió EUR összegű tehercsökkenés 

várható.  

A 2011 előtti szabadalmak felülvizsgálata: A 2011 előtt szabadalmaztatott 

gyógyszerek haszonértékelésével 2014-ben mintegy 150 millió EUR összegű 

költségcsökkenésre kerül sor. Így az ezzel kapcsolatos pénzügyi tehercsökkenés 2014-

ben elérheti a 270 millió EUR-t.  



 

Grafikon a gyógyszerfelírásokról szóló jelentésből:  
 

 

 
Receptek és forgalom 1994 és 2013 között, 2002. óta nettóköltségek a kötelező 

betegbiztosítás területén a kész gyógyszerek piacán (2001. óta új árukosárban)  
 

A bal oldali ordinátán: Verordnungen in Mio. = Receptek (millió);  

A jobb oldali ordinátán: Umsatz und Nettokosten in Mrd. Euro = Forgalom és 

nettóköltségek (milliárd EUR).  

(A grafikonban: Umsatz = forgalom, Nettokosten = nettóköltségek, Verordnungen = 

receptek)  

 

[Lásd még: Jelentés a gyógyszerfelírásokról – Arzneiverordnungs-Report: 2009. 41. 

sz.; 2010. 40. sz., 2012. 42. sz., 2013. 38. sz.]  
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