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1. Modellkorrekció – 2011. január
•

Közforgalmú gyógyszertár létesítés
– Újra geográfiai és demográfiai korlátok szerint
– Országos pályázattal
– Személyi joggal rendelkező gyógyszerész tulajdonosi közreműködésével

•

Gyógyszertár-működtetés
– Személyi jogos gyógyszerész menedzsment kötelességei rögzítve
– 2014-től 25%-osnál, 2017-től 50%-osnál nagyobb gyógyszerészi tulajdonnal
– Gyógyszertárlánc nem jöhet létre
– A már meglévő gyógyszertárlánc nem növekedhet
– Off-shore cég gyógyszertárat nem működtethet
– Gyógyszergyár és –nagykereskedő tulajdont nem szerezhet
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1. Modellkorrekció – 2011. január
•

A modellkorrekció célja
– A gyógyszerellátás nemzeti és szakmai érdekkörben maradjon
– A gyógyszerész szakmai és egzisztenciális önállóságának biztosítása
– A gyógyszertár-működtetés gazdasági feltételeinek biztosítása
– A működési anomáliák megszüntetése
– A gyógyszerellátás vissza-integrálása az egészségügybe
– Új gyógyszertári szolgáltatások (pl. gyógyszerészi gondozás, prevenció,
népegészségügyi program)
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2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete
Veszteséges gyógyszertári vállalkozások 2006-2010 között
2006

2007

2008

2009

2010

Veszteséges bt-k száma

89

287

337

282

269

Veszteséges bt-k aránya (%)

5,4

17,8

22,0

19,5

19,7%

Veszteséges egyéni váll. száma

29

35

48

44

34

Veszteséges egyéni váll. aránya
(%)

9,4

13,7

19,6

21,8

15,5%

Veszteséges Kft.-k száma

-

105

172

233

225

Veszteséges Kft.-k aránya

-

46,9

43,4

39,2

31,9%

Megjegyzés:
• A veszteséges vállalkozások össz-vesztesége 6,7 MdFt
• A veszteséges vállalkozások bérköltsége 2008 – 184 e Ft/fı/hó, 2010 – 205 e Ft/fı/hó
• A 286 negatív saját tıkéjő vállalk. saját tıke értéke 2010-ben kb. 8 MdFt és legalább 350
gyógyszertárat jelent
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2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete
Veszteséges gyógyszertári vállalkozások 2006-2010 között
2006

2007

2008

2009

2010

Veszteséges bt-k száma

89

287

337

282

269

Veszteséges bt-k aránya (%)

5,4

17,8

22,0

19,5

19,7%

Negatív saját tıkéjő bt-k száma

107

Veszteséges egyéni váll. száma

29

35

48

44

34

Veszteséges egyéni váll. aránya
(%)

9,4

13,7

19,6

21,8

15,5%

Veszteséges Kft.-k száma

-

105

172

233

225

Veszteséges Kft.-k aránya

-

46,9

43,4

39,2

31,9%

Negatív saját tıkéjő kft-k száma
Megjegyzés:
• A veszteséges vállalkozások össz-vesztesége 6,7 MdFt
• A veszteséges vállalkozások bérköltsége 2008 – 184 e Ft/fı/hó, 2010 – 205 e Ft/fı/hó
• A 286 negatív saját tıkéjő vállalk. saját tıke értéke 2010-ben kb. 8 MdFt és legalább 350
gyógyszertárat jelent

179
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2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete
Hogyan változott a gyógyszertárak fizetıképessége?
Bt-k

Kft-k (+ rt)

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1531

1446

1365

396

595

706

Adózott eredmény (MdFt)

8,2

7,8

7,0

-2,1

-1,7

(0,28)

Fordulónapi készlet (MdFt)

23,1

21,5

20,8

8,1

13,4

15,6

Röv. lejár. köt. (MdFt)

31,58

29,0

28

16,72

29,2

34,7

32-33

32

58-60

65

Száma

Száll. áll. (napokban)
Veszt. váll. szállítóáll. (nap)

(55)

(110)

Megjegyzés:
• Egyéni vállalkozások száma 244-rıl 217-re csökkent
• Az 1365 bt kb. 1400 gyógyszertárat mőködtet, a 706 Kft. kb. 750 gyógyszertárat mőködtet
• A patikák eladósodásának 2009-es és 2010-es növekedése teljes egészében a kft.-khez köthetı
• A bt-knél a készletérték 1/3-dal nagyobb, mint a szállítókkal szembeni kötelezettség, a kft-knél a
szállítókkal szembeni kötelezettség a készletérték 2,2-szerese
2011. 11. 10.
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2. A lakossági gyógyszerellátás helyzete
Hogyan változott a gyógyszertárak fizetıképessége?

Teljes gyógyszertári
kintlévıség
Mrd Ft

Lejárt gyógyszertári
kintlévıség
Mrd Ft

Lejárt kintlévıség
aránya a teljes
kintlévıséghez képest
(%)

2005. dec. 31.

35

3,0

8,6

2006. dec. 31.

42

3,2

7,6

2007. dec. 31.

42

4,4

10,7

2008. dec. 31.

53

7,0

13,2

2009. dec. 31.

64

12,3 (+ 3,8 leírt)

19,3 (+ 5,8)

2010. dec. 31.

70

19

kb. 23-25
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2. ágazat
A lakossbevételei
ági gyógyszerell
tás helyzete
A patikai
és a áSzéll
Kálmán-terv
A gyógyszertárak árrés-jellegű bevételei - 2010

• Közfinanszírozott gyógyszerek kb.
– Közfinanszírozott hányad
– Térítési díj

52 MrdFt
38 MrdFt
14 MrdFt

• Nem közfinanszírozott gyógyszerek kb.
• Egyéb termékek
(étrend-kiegészítık, gyógytermékek stb.) kb.
• Nagykereskedelmi kedvezmény kb.

23,5 MrdFt

• Összesen kb.

91 MrdFt
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2. A lakossá1.gi Helyzetkép
gyógyszerellátás helyzete
Helyzetkép – Széll Kálmán-terv
•

•

•
•
•
•

Gyógyszerkassza
(MdFt)

Lakossági terhek
(MdFt)

2006

2010

2011

2012

2013

2014

389

357

343
(375?)

?
-83

?
-120

?
-120

2002

2010

2011

2012

2013

2014

116

233
(113+1
20)

?

?

?

?

Gyártói befizetések 2010-ben: kb. 51 Mrd (a támogatáskiáramlás kb. 15%-a)
Gyártói befizetések 2011-ben 43,5 MdFt (terv) kb. 57 Mrd (tény)
Gyártói befizetések 2012-ben (terv): 58,5 MrdFt
A 2012-2014 közötti kivonás egyenleg-szemléletben értendı
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2. ágazat
A lakossbevételei
ági gyógyszerell
tás helyzete
A patikai
és a áSzéll
Kálmán-terv
A gyógyszertárak árrés-jellegű bevételei - 2010

•

Közfinanszírozott gyógyszerek kb.
– Közfinanszírozott hányad
– Térítési díj
Nem közfinanszírozott gyógyszerek kb.
Egyéb termékek
(étrend-kiegészítık, gyógytermékek stb.)
Nagykereskedelmi kedvezmény kb.

•

Összesen kb.

•

•
•

52 MrdFt ?
38 MrdFt
14 MrdFt
23,5 MrdFt
kb.

5,5 MrdFt
10 MrdFt ?
91 MrdFt ?

Kompenzáció kell!
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3. A gyógyszertár egészségügyi feladata
•

Gyftv. 2. § (4):
A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó
gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban
forgalmazható egyéb termékek helyes alkalmazásra vonatkozó teljes körő
tájékoztatással történı kiszolgáltatása, az e termékekkel kapcsolatos, a
betegségek megelızését szolgáló, a betegekkel történı együttmőködést
megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes
gyógyszeres terápia elısegítése, követése, valamint a prevencióban,
népegészségügyi programokban való részvétel.
(2011. január 1-től)
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3. A gyógyszertár egészségügyi feladata

Mire terjedjen ki a tájékoztatási kötelezettség?
A termék neve, elıállítója / forgalmazója, származási országa,
Notifikációs lajstromszáma,
OÉTI minısítése (zöld pipa),
A termék OÉTI notifikációs eljáráshoz megadott összetétele
• az összetevık taxatív felsorolásával és mennyiségük megadásával,
• növényi összetevık esetén a növény elfogadott magyar és latin nevével, a
növényi rész megjelölésével,
• kivonatok, koncentrátumok esetén a kivonószer és a kivonási arány
megadásával,
– A termék egy csomagolási egységének mennyisége,
– A forgalmazó által megadott adagolási ajánlás,
– Az alkalmazásra vonatkozó információk, beleértve az ajánlásokat,
figyelmeztetéseket és kockázatokat (pl. kölcsönhatások) is.

–
–
–
–

2011. 11. 10.
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3. A gyógyszertár egészségügyi feladata
•

41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak,
továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről
Gyógyszerészi gondozás:
36/A. § (1) A gyógyszerészi gondozási tevékenység körébe tartozik (…) a vényköteles
gyógyszerek és a vény nélkül beszerezhetı gyógyszerek és egyéb termékek
kiszolgáltatásához kapcsolódva, illetve a betegeknek nyújtott egyéb gyógyszertári
szolgáltatások részeként
a) a gyógyszertárat orvosi diagnózis nélkül felkeresı beteg esetében
aa) szakszerő segítség nyújtása a tünetek értékelésében és szükség esetén a beteg
orvoshoz irányítása,
ab) a tünetek megszüntetésére irányuló terápia ajánlása, beleértve az orvosi beavatkozás
nélkül alkalmazható módszereket és a vény nélkül beszerezhetı gyógyszereket,
ac) a vény nélküli gyógyszerek és egyéb termékek alkalmazásához szükséges
információk nyújtása, beleértve a gyógyszerelési problémák felismerését lehetıvé tevı
ismereteket, az ezek jelentkezése esetén szükséges teendıket, valamint a terápia
felfüggesztésének vagy abbahagyásának eseteit is;

2011. 11. 10.
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4. A kamara új etikai kódexe

I.

2. c) a Kamara elkötelezett, hogy a gyógyszerészet minden területén – beleértve
az oktatást, a gyógyszerforgalmazást, a fekvőbeteg-gyógyintézeti és a lakossági
gyógyszerellátást – a normakövető magatartás általánossá váljék és a
gyógyszerellátásban teljes körűen érvényesülhessen a biztonság, a minőség és a
hatékonyság;

IV. 3. A gyógyszerész a betegellátó tevékenysége során köteles a gyógyszer és egyéb
termékek expediálásának szakmai és pénzügyi szabályait betartani, beleértve a
szakmai protokollokat, az árképzést, a gyógyszertári marketinget és a támogatáselszámolás szabályait is.
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4. A kamara új etikai kódexe
IV. 8. A gyógyszerésznek fokozott körültekintéssel kell válaszolnia minden olyan
kérdésre, amely a kiváltott gyógyszer, egyéb gyógyszertárban forgalmazható
termék és a betegség/tünet szempontjából a beteg vagy hozzátartozója, illetve
megbízottja részéről felvetődik. A beteg tájékoztatásával kapcsolatos lehetőségre
a jogszabályi előírások szem előtt tartásával a figyelmet fel kell hívni. A vény nélkül
kiadható gyógyszerek és az egyéb gyógyszertárban forgalmazható termékek
kiadása során tisztázni kell, hogy
– ki fogja a gyógyszert, terméket alkalmazni,
– milyen tüneteket kívánnak vele kezelni,
– a tünetek mióta állnak fenn és mit tettek eddig ellenük,
– a beteg szed-e más gyógyszert, egyéb terméket egyidejűleg, továbbá
– van-e tudomása gyógyszerérzékenységről.
A gyógyszerész kizárólag a beteg érdekét figyelembe véve tehet ajánlást a
gyógyszerek, egyéb gyógyszertárban forgalmazható termékek vény nélkül
történő kiadásánál.
2011. 11. 10.
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4. A kamara új etikai kódexe
VI. 6. A szakmai függetlenséget különösen veszélyeztetőnek tekinthető minden
olyan megállapodás vagy szerződés, amely alapján a gyógyszerész érdekeltté
válik abban vagy annak látszatát kelti, hogy a hozzá forduló betegek számára egy
adott gyógyszert, gyógyászati célú terméket, vagy egy adott gyógyszergyár vagy
gyógytermék-/étrendkiegészítő-előállító termékét kínálja, ajánlja, akár jutalék,
ajándék, bármilyen más előny vagy ellenszolgáltatás elérése érdekében.
VII. 6. (…) A gyógyszerész ezért a munkája során (…)
– törekedjen a tárgyszerűségre, a korrekt, tisztességes információadásra (…)
– tartózkodjon egyes termékek indokolatlan feldicsérésétől és megalapozatlan
kritizálásától (…)
– tartózkodjon attól, hogy olyan termék vásárlására késztesse a beteget,
amely az állapotával nem összefüggő vagy nem igazolható, ami az adott
esetben számára szükségtelen (…)

2011. 11. 10.

Budapest-MÉKISZ

17

5. Az étrendkiegészítő-hamisítások patikai aspektusai
Miért tartjuk fontosnak a termék- és információbiztonságot?
Szinapszis Kft. és MGYK közös felmérés, 2009.
A vény nélkül kapható gyógyszerek hatásosságába vetett bizalom megegyezik az
alternatív termékek hatásosságába vetett bizalommal!
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Köszönöm a figyelmet!
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