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Gyógyszertámogatási reform lépésről lépésre
Budapest, 2011. június 12. – Fenntartható és átlátható gyógyszertámogatási rendszert
kell működtetni, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítani tudja a
betegek egészséghez való zökkenőmentes hozzájutását. Jelenleg háromszor
annyian veszik igénybe a gyógyszertámogatást, mint amennyien járulékot fizetnek a
gyógyszerkasszába. Ez a rendszer fenntarthatatlan. A betegeknek és az
egészségbiztosítónak egyaránt az az érdeke, hogy a gyógyszerfinanszírozás
racionális legyen.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár célja, hogy a beteg a megfelelő gyógyszert
kapja a megfelelő időben úgy, hogy az a leggazdaságosabb legyen a járulékfizető
polgároknak. Ehhez felelős gazdálkodás szükséges. A jelenlegi gyógyszertámogatási
rendszerben 3 844 000 fő befizetővel szemben 9 682 000 fő veszi igénybe a
támogatást. Éppen ezért fontos, hogy a gyógyszertámogatásra fordított összegek a
lehető leghatékonyabb módon kerüljenek felhasználásra. Erre törekszik az OEP,
ugyanakkor fontosnak tartják azt is, hogy tevékenységükről közérthető és hiteles
tájékoztatást nyújtsanak, és elmondják, a tervezett intézkedések mit jelentenek a
gyakorlatban. Ennek érdekében az egészségbiztosító lakossági tájékoztató
kampányt indít szeptembertől, valamint törekszik a sajtó munkatársaival való
szorosabb együttműködésre. Ennek jegyében kedden Bidló Judit, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Ártámogatási Főosztály főosztályvezetője válaszolt az
újságírók szakmai kérdéseire.
Egy betegbiztosítási jogviszonyban álló átlag magyar ember 91 ezer Ft-ot költ egy
évben gyógyszerekre. Ennek 67 százalékát finanszírozza az OEP. Az évek óta
alkalmazott gyógyszertámogatási rendszerben nincs ösztönző elem a hatékony
gyógyszerfelírásra, kiadásra és fogyasztásra. Az egészségbiztosítónak és a
betegeknek azonban egyaránt fontos, hogy a gyógyszerköltés és támogatás
racionális legyen. Ezt célozzák a kombinációk fixesítése és a nemzetközi
referenciaárazás.
Együtt olcsóbb
Mindannyian ismerjük a kettő az egyben termékeket, amiket általában azért
szoktunk megvásárolni, mert ezek ára kedvezőbb, mintha külön-külön vettük volna
meg őket. A gyógyszereknél ez eddig pont fordítva volt. A két termék egybe

csomagolva többe került mind a biztosító, mind a beteg számára, mintha különkülön vásárolta volna meg. Erre a korábbi irracionális gyakorlatra az OEP
főigazgatója hétköznapi példákat bemutató installációk segítségével világított rá.
A 2in1 Sampon és Balzsam vagy a menüben vásárolt szendvics és üdítő kedvezőbb
áruk miatt igen népszerűek. Logikusan ezen példákat kellene követnie a kombinált
gyógyszereknek is. Sok esetben egy kombinált készítmény csupán annyit jelent, hogy
a gyógyszergyártó egy dobozba csomagolja a két különböző hatóanyagtartalmú
készítményt, melyet aztán akár kétszeres áron ad el. Ez az anomália leginkább a
magas vérnyomással valamint a csontritkulással küzdő betegeket sújtotta. Az új
szabályozás kiegyenlíti az árakat.
Eltérő árképzés határon innen és túl
Bármilyen eshetőségre felkészülve sokan a legkülönbözőbb gyógyszerekkel
felszerelkezve indulnak külföldi nyaralásra, attól tartva, hogy a külföldön vásárolt
gyógyszer jóval drágább az itthoninál. A valóságban azonban sok esetben külföldön
olcsóbban juthatunk hozzá bizonyos gyógyszerekhez, mint Magyarországon. A
gyógyszergyártók a termék árképzésénél nem csupán az előállítási költséget veszik
alapul, hanem kalkulálnak a versenytársakkal és a támogatási rendszer
sajátosságaival is. Ebből adódóan előfordulhat, hogy a gyógyszergyártók egyes
készítményei Magyarországon drágábbak, mint más külföldi országokban.
Azon gyógyszerek esetében, amelyek nagy támogatáskiáramlást okoznak az
Egészségügyi Alapból, szükséges nemzetközi szintű ár-összehasonlítást végezni.
Amennyiben a nemzetközi piaci ár alacsonyabb, mint a magyarországi, ott az OEP
hatást gyakorol a gyártóra az árak legalább nemzetközi szintre történő csökkentése
érdekében.
Generikus gyógyszerek
A beszélgetésen bemutatásra került az intézkedéssorozat következő lépése is, mely a
generikus gyógyszereket érinti. A jövőben, a korábbi egy referencia termék helyett
valamennyi, egy adott ársávba tartozó gyógyszer referencia készítménnyé válhat. E
mellett, annak érdekében, hogy a gyógyszerek ára a betegek számára még
kedvezőbb legyen, az újabb generikumok alacsonyabb áron léphetnek be a
támogatási rendszerbe.
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