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A vaklicit beváltotta a hozzá fűzött reményeket
Húszmilliárdos megtakarítást és olcsóbban elérhető készítményeket hozott az
intézkedés
Budapest, 2011.november 2. – Október elsejét követően a vaklicitbe bevont 165 féle hatóanyag
közül 154-nek csökkent az ára, és egynek sem drágult. Ez a leglátványosabb eredménye az első
alkalommal meghirdetett vaklicitnek, azaz annak az árképzési módszernek, amely során a
gyógyszergyártók ezúttal nem láthatták, mekkora összegért kínálják konkurenseik az egyes
készítményeket. Ennek következtében hozzávetőlegesen 20 milliárd forint maradhat a
gyógyszerkasszában, vagyis ennyit takarított meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
(OEP) az adófizetők pénzéből.
Nem csak az egészségügyi kassza, de a betegek is jól jártak az új intézkedéssel; a 165 különféle
hatóanyag ugyanis több mint kétezer fajta gyógyszerben található meg. Szinte valamennyi hatóanyag
esetében van olyan készítmény, amely a korábbi legolcsóbbhoz képest október elseje után még
kevesebbe kerül. Ennek köszönhetően ha a betegek áttérnek az új referenciatermékekre, éves szinten
akár 22 milliárd forintot is megspórolhatnak; ennyi marad a zsebükben a vaklicitnek köszönhetően.
A hatóanyag gyógyít, nem a gyógyszer
Az ugyanarra a betegségre ajánlott gyógyszerek között akár több száz százalékos árbéli eltérés is
előfordulhat, miközben a hatóanyaguk ugyanaz. Elegendő egy teljesen hétköznapi
készítménycsoportra gondolni: a vérnyomáscsökkentőkre. Ezek között például van 47 féle gyógyszer,
amelyekben ugyanaz a hatóanyag található meg, áraik között mégis kiugróak a különbségek. A
betegeknek ezért fontos látniuk, hogy nem egy-egy gyógyszermárka hozza el számukra a gyógyulást,
hanem az azokban fellelhető hatóanyagok; ennek tudatában kevesebből gazdálkodva is hozzájuthatnak
a számukra nélkülözhetetlen készítményekhez, és erre a háziorvosoknak is rá kell irányítaniuk a
figyelmet.

Minden beteg jól járhat
A vaklicit szintén kiemelkedő vívmánya, hogy gyakorlatilag nincs olyan beteg, aki ne élvezhetné az
újonnan bevezetett rendszer előnyeit. Jól jár ugyanis az, akinek a térítési díja csökken anélkül, hogy az
azonos hatóanyagú készítmények közül másikat kellene választania, de jól járhat az a beteg is, akinek
a térítési díja nem csökkent ugyan, de az azonos hatóanyagú készítmények közül a számára
kedvezőbbet választja, ha konzultál az orvosával. Nem utolsó sorban pedig jól jár az
egészségbiztosítási alap is, mert a megtakarítások révén több betegség kezelését finanszírozhatja a
jövőben.

Nem volt fennakadás
Bár voltak, akik tartottak attól, hogy a hirtelen életbe lépő árváltozások felvásárlási rohamot indítanak
a patikákban, és ez gyógyszerhiányhoz vezethet, az átállás rendkívül gördülékenyen ment, így a
betegek ellátása most is, és a jövőben is biztosított. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
egyébként épp a zökkenőmentes ellátást tekinti az egyik legfőbb feladatának; azt, hogy mindenki
számára biztosítsa a gyógyuláshoz való hozzáférést. Emellett természetesen jó gazda módjára,
megfontoltan és költséghatékonyan kell gazdálkodnia a rá bízott összegekkel, ahogyan tette az a
vaklicit bevezetésével is.
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