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IMS podsumował rok ustawy refundacyjnej
„Na wprowadzeniu w życie ustawy refundacyjnej straciły przede wszystkim apteki i pacjenci,
a zyskał jedynie NFZ” - mówił Michał Pilkiewicz z IMS Health podczas konferencji 27
listopada podsumowującej rok działania ustawy refundacyjnej.

Z analizy IMS wynika, że na listach refundacyjnych jest o 61 cząsteczek mniej, a licząc w paczkach
leków – aż o 1380 mniej. Wzrosła też dopłata pacjentów do leków – z 34 do 38 proc. Jednocześnie
rynek leków na receptę zmniejszył się o 2,7 mld zł „Jedynym segmentem rynku który zanotował
wzrost jest rynek szpitalny. Tylko w samym październiku sprzedaż do szpitali wzrosła o 20 proc.” –
mówi Pilkiewicz.
IMS przypuszcza, że może mieć to związek z tym, że pacjenci nie wykupują przepisanych leków
i dlatego częściej trafiają do szpitali. Jednak dane z NFZ o hospitalizacjach tego nie potwierdzają.
Nie sprawdziły się też prognozy mówiące o upadku tysiąca aptek – co prawa podwoje zamknęło 700
z nich, ale na ich miejsce powstały nowe.
Jednak obecni na konferencji przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego i dystrybutorzy nie
zostawili na ustawie refundacyjnej suchej nitki. „Niestety nasze prognozy sprzed roku się sprawdziły.
Hurtownie znajdują się na granicy opłacalności, a w wielu aptekach brakuje leków, bo nikt nie robi
zapasów. Dostęp do leków znacznie się pogorszył” – mówił Andrzej Stachnik, prezes Związku
Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.
Według niego, dalszy spadek marży hurtowej (obecnie wynosi 7 proc., ustawa zakłada, że w 2015 ma
spaść do 5 proc.) oznacza falę bankructw tego sektora, bo każdy procent marży mniej to 100 mln zł
straty. Stąd mamy do czynienia z takimi przypadkami jak Phoenix, który wycofał się z Polski. „Firma
uznała, że dystrybucja leków w Polsce jest nieopłacalna” – podkreślał Stachnik.
Dlatego domaga się pilnej nowelizacji ustawy. Podobnie jak Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej
„Farmacja Polska”. „Producenci nie mają żadnego wpływu na ceny leków. Mało tego – im niższą cenę
zaoferują tym pacjent zapłaci więcej w aptece!” – podkreślała. To wynik m.in. zbyt dużych grup
limitowych, tzw. jumbo-grup.
http://laboratoria.net/aktualnosci/15798.html
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Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w

czasie epidemii
Dobrze działają zarówno odwiedziny terenów, jak i samo spoglądanie przez okno.
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Ślady demencji w siatkówce
Mogą odzwierciedlać zmiany zachodzące w mózgu nawet na wczesnym etapie rozwoju demencji.
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Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
W środę 2 grudnia odbędzie się gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2020.

26-11-2020

Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach
Przewlekły szum w uszach pojawia się u około 15 proc. dorosłych.
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Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych?
Oceniła ekspertka WHO dr Catherine Smallwood.
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Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami
w szpitalach „covidowych”
Rekrutują się przede wszystkim z kierunków pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego.
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Co zrobić, gdy miało się kontakt z osobą
zakażoną koronawirusem?
Podpowiadamy, jakie są aktualne wytyczne służb sanitarnych i przepisy prawa.
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Co robić w czasie pandemii, gdy coś w
zdrowiu dolega
Niepokojące objawy? Nie poddawaj się i szukaj profesjonalnej pomocy.
Informacje dnia: Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w czasie epidemii Ślady demencji w
siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Sztuczna inteligencja "widzi"
szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych? Ponad 100 studentów SUM
wolontariuszami w szpitalach „covidowych” Kontakt z naturą pomaga chronić psychikę w czasie
epidemii Ślady demencji w siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów pozytywnych? Ponad
100 studentów SUM wolontariuszami w szpitalach „covidowych” Kontakt z naturą pomaga chronić
psychikę w czasie epidemii Ślady demencji w siatkówce Gala wręczenia Nagród Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej Sztuczna inteligencja "widzi" szum w uszach Co znaczy wysoki procent testów
pozytywnych? Ponad 100 studentów SUM wolontariuszami w szpitalach „covidowych”

Partnerzy

