
  

Leki i recepty

Bilans ustawy refundacyjnej
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Leki są tanie, ale niedostępne dla pacjentów
źródło: www.sxc.hu

Leki w Polsce s ą tanie, ale w aptece niedost ępne dla pacjentów.

– Ustawa refundacyjna wywarła duży wpływ na rynek leków. Jej skutki zarówno dla przemysłu
farmaceutycznego, jak i dla pacjentów okazały się negatywne – takimi słowami otworzył wczorajszą
konferencję dr Marcin Matczak z kancelarii Domański Zkarzewski Palinka. Spotkanie było poświęcone
podsumowaniu dwóch i pół roku funkcjonowania ustawy refundacyjnej.

Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki chwalił efekty, jakie przyniosły
przepisy. – Przez ponad dwa lata objęliśmy refundacją ponad 40 nowych składników lekarstw –
powiedział.

Zaznaczył też, że dzięki ustawie leki refundowane u nas należą do najtańszych w Europie, bo pacjent
płaci w aptece średnio tylko 10 proc. ich wartości.

Negatywnym skutkiem ustawy jest jednak fakt, że ze względu na skomplikowane przepisy lekarze
przepisują wiele leków refundowanych na 100 proc. Według szacunków na 19 proc. leków, do których
dopłaca NFZ, pacjenci dostają recepty z pełną odpłatnością.

Z kolei przedstawiciele branży farmaceutycznej zauważyli, że przez to, że leki są tanie, są wywożone z
kraju. Hurtownie nie mają prawa narzucić na nie wysokiej marży i sprzedają je do Niemiec. W rezultacie
pacjent w aptece nie może znaleźć medykamentu.
Rzeczpospolita

© Wszystkie prawa zastrzeżone

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek
formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem,
szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business
Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z
naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
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