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cena hurt.
w €

PolskaotwagryNiemcyNorwegiaochyFinlandiaBelgiaAustriacena
hurt. w €

MarMar e apteczne na leki refundowanee apteczne na leki refundowane
o ro róó nych cenach w wybranych krajach UEnych cenach w wybranych krajach UE

UWAGA:

rednia cena hurt. leku refundowanego w Polsce (i najprawdopodobniej równie na
grzech i na otwie) jest ponad dwukrotnie ni sza, ni w krajach „starej unii”,

dlatego w poszczególnych wierszach ceny hurtowe leków s ró ne dla Polski, otwy i
gier w porównaniu z pozosta ymi krajami podanymi w tabeli.



Tabele marTabele mar w wybranych krajach UEw wybranych krajach UE

ród o: EMINET

cena hurtowa w Euro



Roczny dochRoczny dochóód przecid przeci tnej apteki w Niemczechtnej apteki w Niemczech

ród o: Treuhand Hannover GmbH



Protest aptekarzy w NiemczechProtest aptekarzy w Niemczech -- plakatyplakaty



Dyskusja z udziaDyskusja z udzia em politykem politykóóww



Leki o znacznie obniLeki o znacznie obni onej cenieonej cenie

-12,74%-6,77 z46,36 z53,13 zUlzol kaps. 0,02 g 28 kaps.(4 blist.po 7kapsOmeprazolum

-31,42%-14,64 z31,96 z46,60 zPrazol kaps. 0,02 g 28 kaps.Omeprazolum

-28,62%-17,24 z43,00 z60,24 zPolprazol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps.(blist.)Omeprazolum

-40,69%-21,93 z31,96 z53,89 zOrtanol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps.Omeprazolum

-28,68%-13,77 z34,25 z48,02 zOmar kaps.dojel.twarde 0,02 g 30 kaps.Omeprazolum

-30,04%-14,86 z34,60 z49,46 zNotis 20 kaps.dojel.twarde 0,02 g 28 kaps.Omeprazolum

-35,06%-9,72 z18,00 z27,72 zNotis 20 kaps.dojel.twarde 0,02 g 14 kaps.Omeprazolum

-33,18%-15,87 z31,96 z47,83 zHelicid 20 kaps. 0,02 g 28 kaps.Omeprazolum

-29,11%-14,92 z36,34 z51,26 zGasec 20 Gastrocaps kaps. 0,02 g 28 kaps.Omeprazolum

-35,76%-19,29 z34,65 z53,94 zBioprazol kaps.twarde 0,02 g 28 kaps.Omeprazolum

-16,24%-5,12 z26,41 z31,53 zBioprazol kaps.twarde 0,02 g 14 kaps.Omeprazolum

-29,55%-13,69 z32,64 z46,33 zXartan tabl.powl. 0,05 g 30 tabl.(1x30)Losartanum kalicum

-45,20%-19,86 z24,08 z43,94 zLorista tabl.powl. 0,05 g 28 tabl.Losartanum

-34,98%-7,88 z14,65 z22,53 zPrinivil tabl. 5 mg 28 tabl.Lisinoprilum

-50,70%-18,80 z18,28 z37,08 zPrinivil tabl. 0,02 g 28 tabl.Lisinoprilum

-32,12%-8,92 z18,85 z27,77 zPrinivil tabl. 0,01 g 28 tabl.Lisinoprilum

-39,49%-6,18 z9,47 z15,65 zDiroton tabl. 5 mg 28 tabl.(2 x 14)Lisinoprilum

-38,05%-11,92 z19,41 z31,33 zDiroton tabl. 0,02 g 28 tabl.Lisinoprilum

-43,58%-9,27 z12,00 z21,27 zDiroton tabl. 0,01 g 28 tabl.Lisinoprilum

-36,55%-17,99 z31,23 z49,22 zTulip tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(3x10)Atorvastatinum

-30,69%-10,21 z23,06 z33,27 zTulip tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.(3x10)Atorvastatinum

-51,83%-33,07 z30,74 z63,81 zAtoris tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(3x10)Atorvastatinum

-57,27%-22,84 z17,04 z39,88 zAtoris tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.(3x10)Atorvastatinum

% obni kiró nica
cen

nowa
cena

stara
cena

nazwa lekunazwa mi dzynarodowa



Leki o znacznie obniLeki o znacznie obni onej cenieonej cenie

-29,87%-37,41 z87,82 z125,23 zZocor 80 tabl.powl. 0,08 g 28 tabl.Simvastatinum

-29,63%-19,15 z45,47 z64,62 zZocor 80 tabl.powl. 0,08 g 14 tabl.Simvastatinum

-38,77%-29,01 z45,82 z74,83 zZocor 40 tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.Simvastatinum

-33,25%-14,86 z29,83 z44,69 zZocor 20 tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.Simvastatinum

-17,00%-6,51 z31,78 z38,29 zZocor 10 tabl.powl. 0,01 g 28 tabl.Simvastatinum

-36,78%-23,75 z40,82 z64,57 zVasilip tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.(4 x 7)Simvastatinum

-37,53%-14,26 z23,74 z38,00 zVasilip tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.Simvastatinum

-41,23%-9,49 z13,53 z23,02 zVasilip tabl.powl. 0,01 g 28 tabl.Simvastatinum

-33,72%-22,90 z45,01 z67,91 zSimvasterol tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.(blist.)Simvastatinum

-37,50%-16,50 z27,50 z44,00 zSimvasterol tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.(blist.)Simvastatinum

-31,88%-9,02 z19,27 z28,29 zSimvasterol tabl.powl. 0,01 g 28 tabl.(blist.)Simvastatinum

-30,43%-17,37 z39,71 z57,08 zSimvaHexal 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl.(pojem.)Simvastatinum

-30,43%-17,37 z39,71 z57,08 zSimvaHexal 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl.(blist.)Simvastatinum

-21,33%-7,36 z27,15 z34,51 zSimvaHexal 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(pojem.)Simvastatinum

-21,33%-7,36 z27,15 z34,51 zSimvaHexal 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.(blist.)Simvastatinum

-31,09%-19,40 z43,00 z62,40 zSimvachol tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.Simvastatinum

-27,71%-9,14 z23,85 z32,99 zSimvachol tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.(2 x 14)Simvastatinum

-39,09%-8,55 z13,32 z21,87 zSimvachol tabl.powl. 0,01 g 28 tabl.Simvastatinum

-12,50%-6,81 z47,69 z54,50 zSimvacard 40 tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.Simvastatinum

-28,95%-9,55 z23,44 z32,99 zSimvacard 20 tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.Simvastatinum

-18,36%-10,23 z45,50 z55,73 zSimgal tabl.powl. 0,04 g 28 tabl.Simvastatinum

-29,01%-10,22 z25,01 z35,23 zSimgal tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.Simvastatinum

-15,01%-8,76 z49,59 z58,35 zCardin 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl.Simvastatinum

-20,79%-7,35 z28,00 z35,35 zCardin 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.Simvastatinum

% obni kiró nica
cen

nowa cenastara cenanazwa lekunazwa mi dzynarodowa



ObniObni ki cen wybranych lekki cen wybranych lekóów w Daniiw w Danii



System przetargowy w HolandiiSystem przetargowy w Holandii

10

dodane w lipcu 2009 : Amoxicillin, Amoxicillin
+ Clavulanic Acid, Bethi stine, Biclutamide,
Cyproterone + Ethinylestradiol, Diclofenac, Fentanyl
(patch), Fluticasone (nasal spray), Granisetron,
Naproxen, Octreotide, Oxycodone, Pergolide,
Ropinirole, Sotalol, Venlafaxine, Pantoprazole

brak

lipiec 2008: Alendronic acid, Alfuzosin,
amlodipine, captopril, ciprofloxacin, Citalopram,
Clarithromycin, Codeine, Enalapril, Levonorgestrel,
Finasteride, Fluoxetine, Fluvoxamine, Fosinopril,
Gliclazide, Glimepiride, Ibuprofen, Lansoprazole,
Lisinopril, Metformin, Metoprolol, Mirtazapine,
Ondansetron, Paroxetine, Perindopril, Quinapril,
Ramipril, Ranitidine, Risperidone, Sertraline,
Sumatriptan, Tamsulozin, Tolbutamide

Simvastatin, Pravastatin, Omeprazole

Przetargi na poszczególne
substancje czynne

Przetargi zbiorcze



PrzykPrzyk ady obniady obni onych cen lekonych cen lekóów w Holandii w roku 2008w w Holandii w roku 2008

-85%€ 0,03€ 0,19Amlodipine 5mg

-84%€ 0,04€ 0,27Simvastatin 40mg

-82%€ 0,07€ 0,37Paroxetine 20mg

-93%€ 0,36€ 4,99Alendronc acid 70mg

-88%€ 0,05€ 0,36Omeprazole 20mg









negocjacjenegocjacje –– nowa nadzieja?nowa nadzieja?



Zmiany na listach refundacyjnychZmiany na listach refundacyjnych

16.12.2010r.16.12.2010r.



Liczba lekLiczba lekóów o obniw o obni onej oraz zwionej oraz zwi kszonej zapkszonej zap acieacie
pacjentapacjenta –– listalista podst.podst.--uzupuzup..
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Liczba lekLiczba lekóów o obniw o obni onej oraz zwionej oraz zwi kszonej zapkszonej zap acieacie
pacjentapacjenta –– listalista przewlprzewl..
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PoziomPoziom wspwspóó pp aceniaacenia pacjentpacjentóóww
za leki wydawane z przepisu lekarzaza leki wydawane z przepisu lekarza

w krajach UEw krajach UE
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TradTradycyjneycyjne czynnoczynno ci fachowe w aptececi fachowe w aptece

wydawanie lekwydawanie lekóóww
(obejmuj(obejmuj ce tece te sprawdzanie mosprawdzanie mo liwych bliwych b ddóów popew pope nianychnianych

przez lekarzy na receptach)przez lekarzy na receptach)

sporzsporz dzanie lekdzanie lekóów recepturowychw recepturowych

fachowe porady dotyczfachowe porady dotycz ce leczenia rce leczenia róó nych chornych choróóbb
orazoraz samoleczeniasamoleczenia

informacje na temat lekinformacje na temat lekóów dla pacjentw dla pacjentóóww

informacje na temat lekinformacje na temat lekóów dla lekarzyw dla lekarzy

26th of June 2010, Sofia 20



Nowa rola aptek w systemie ochrony zdrowiaNowa rola aptek w systemie ochrony zdrowia

NadzNadzóór nad stosowaniem lekr nad stosowaniem lekóóww

wywiad na temat stosowanych przez pacjentwywiad na temat stosowanych przez pacjentóów lekw lekóóww

powtpowtóórne wydanie lekrne wydanie lekóów (ze zniw (ze zni kk ))

Wydawanie lekWydawanie lekóów przepisanych w postaci:w przepisanych w postaci:
nazwa minazwa mi dzynarodowa, dawkowanie, czas trwania terapiidzynarodowa, dawkowanie, czas trwania terapii

ProfilaktykaProfilaktyka

pomiar cipomiar ci nienianienia,, pomiar poziomu cholesterolupomiar poziomu cholesterolu,, kontrolakontrola BMIBMI

„„rzucanierzucanie”” paleniapalenia i leczenie nadwagi/otyi leczenie nadwagi/oty oo cici -- poradyporady i lekii leki

profilaktyka chorprofilaktyka choróób nowotworowychb nowotworowych

Farmakoterapia chorFarmakoterapia choróób przewlekb przewlek ychych

choroby ukchoroby uk adu kradu kr eniaenia,, cukrzycacukrzyca,, astma, choroby nowotworoweastma, choroby nowotworowe

poprawa stosowania sipoprawa stosowania si pacjentpacjentóów do zalecanej terapiiw do zalecanej terapii

Szczepienia w aptekachSzczepienia w aptekach

21



Ewolucja opieki farmaceutycznejEwolucja opieki farmaceutycznej

jest nieodjest nieod cznym elementem wykonywania zawodu aptekarzacznym elementem wykonywania zawodu aptekarza

podlega ewolucji w wyniku zmieniajpodlega ewolucji w wyniku zmieniaj cych sicych si ::
-- warunkwarunkóów funkcjonowania aptekw funkcjonowania aptek
-- poziomu ksztapoziomu kszta cenia podyplomowegocenia podyplomowego
-- poziomu wiedzy i oczekiwapoziomu wiedzy i oczekiwa pacjentpacjentóóww
-- zmian demograficznych spozmian demograficznych spo eczeecze stwstw europejskich
-- momo liwoliwo ci technologicznychci technologicznych
-- wiedzy na temat korzywiedzy na temat korzy ci dla systemci dla systemóów ochrony zdrowiaw ochrony zdrowia
-- dodo wiadczewiadcze innych krajinnych krajóóww
-- momo liwoliwo ci refundacji prowadzonej opieki farmaceutycznejci refundacji prowadzonej opieki farmaceutycznej

bb dzie miadzie mia a kluczowe znaczenie dla okrea kluczowe znaczenie dla okre lenialenia

roli aptek i aptekarzy w systemie ochrony zdrowiaroli aptek i aptekarzy w systemie ochrony zdrowia

w przyszw przysz oo cici



Zmiany demograficzneZmiany demograficzne -- NiemcyNiemcy

ród o: Niemiecki Urz d Statystyczny, IMS Health

23



Zmiany demograficzneZmiany demograficzne –– HolandiaHolandia

ród o: CBS, KNMP

wiek > 65 lat

24



Liczba przepisywanych lekLiczba przepisywanych lekóóww -- NiemcyNiemcy

ród o: IMS Health

25



Liczba przepisywanych lekLiczba przepisywanych lekóóww –– HolandiaHolandia

Source: SFK, KNMP

26



Liczba pacjentLiczba pacjentóów cierpiw cierpi cych na zaburzeniacych na zaburzenia
pamipami ci i koncentracjici i koncentracji -- NiemcyNiemcy

ród o: StaBa, IGES

27



Nowy model funkcjonowania aptekNowy model funkcjonowania aptek -- WW ochyochy

2009r.2009r. -- utworzony zostautworzony zosta komitet, ktkomitet, któórego celem byrego celem by o opracowanieo opracowanie nowego modelunowego modelu
funkcjonowania aptekfunkcjonowania aptek we Wwe W oszechoszech

Przeniesienie czPrzeniesienie cz ci usci us ug zwiug zwi zanych z ochronzanych z ochron zdrowiazdrowia ze szpitali i oze szpitali i o rodkrodkóów zdrowiaw zdrowia
do aptekdo aptek

liczba aptekarzy we Wliczba aptekarzy we W oszech jest wystarczajoszech jest wystarczaj ca (rocznie okoca (rocznie oko o 3 tys. farmaceuto 3 tys. farmaceutóów otrzymuje PWZ)w otrzymuje PWZ)

brakuje lekarzybrakuje lekarzy

W ciW ci gu 1gu 1--3 lat zostanie zamkni3 lat zostanie zamkni ta pewna liczba szpitali publicznych z powodta pewna liczba szpitali publicznych z powodóów oszczw oszcz dnodno ciowychciowych

DaneDane w miliardachw miliardach €€

rokrok LeczenieLeczenie LekiLeki
StateState:: 20092009 110.6110.6 11.311.3

19991999 60.360.3 7.67.6
(+ 83.4 %)(+ 83.4 %) (+ 48.7 %)(+ 48.7 %)

Wydatki na refundacjWydatki na refundacj leklekóów we Ww we W oszech rososzech ros y w ciy w ci gu ostatnich dziesigu ostatnich dziesi ciu latciu lat
prawie dwukrotnie wolniej, niprawie dwukrotnie wolniej, ni koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnegokoszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego

Nowe zaNowe za oo enieenie:: mniej leczenia szpitalnego i wimniej leczenia szpitalnego i wi cej profilaktyki oraz opieki w domucej profilaktyki oraz opieki w domu

28



Nowy system refundacjiNowy system refundacji -- WW ochyochy

ZastZast pienie marpienie mar y aptecznej przezy aptecznej przez opop atat stasta za wydawaneza wydawane lekileki ii usus ugiugi
farmaceutycznefarmaceutyczne

Ministerstwo zdrowia rozpoczMinisterstwo zdrowia rozpocz o prowadzio prowadzi formalne negocjacje w czerwcu 2009r.formalne negocjacje w czerwcu 2009r.
((pierwsze spotkanie 16 czerwcapierwsze spotkanie 16 czerwca))

Negocjacje mogNegocjacje mog zostazosta zakozako czone do koczone do ko ca 2010r.ca 2010r.

Nowy system ma szansNowy system ma szans wejwej ww ycie juycie ju 1 stycznia 2011r.1 stycznia 2011r.

Wszystkie aptekiWszystkie apteki powinny miepowinny mie momo liwoliwo wykonywania nowych uswykonywania nowych us ugug
farmaceutycznychfarmaceutycznych

Apteki muszApteki musz miemie jednak zapewnionejednak zapewnione ww aa ciwe warunki ekonomiczneciwe warunki ekonomiczne, aby mog, aby mog yy
byby w stanie przejw stanie przej nowe  obowinowe  obowi zkizki

Koszty refundacjiKoszty refundacji dodatkowych usdodatkowych us ug zostanug zostan pokryte z uzyskanychpokryte z uzyskanych oszczoszcz dnodno cici
w systemie ochrony zdrowiaw systemie ochrony zdrowia

29



Refundacja nowych usRefundacja nowych us ugug -- WW ochyochy

WstWst pnepne przykprzyk adoweadowe propozycjepropozycje opop at:at:

Wydawanie lekWydawanie lekóóww:: 33--55 €€

Testy w profilaktyce chorTesty w profilaktyce choróób ukb uk adu kradu kr eniaenia:: 55--5.55.5 €€

Testy diagnostyczne dla diabetykTesty diagnostyczne dla diabetykóów:w: 66--6.56.5 €€

Kontrola ciKontrola ci nienia krwinienia krwi:: 1.51.5--22 €€

Rz d:: refundacja nowych usrefundacja nowych us ug farmaceutycznych zostanie sfinansowana zug farmaceutycznych zostanie sfinansowana z
oszczoszcz dnodno ci w innych sektorach systemu ochrony zdrowiaci w innych sektorach systemu ochrony zdrowia

Aptekarze:: momo emyemy wstwst pniepnie oferowaoferowa nowe usnowe us ugi farmaceutyczneugi farmaceutyczne nawet zanawet za
odpodp atnoatno cici pacjentpacjentóóww

26th of June 2010, Sofia 30



Wymiar ekonomiczny bezpWymiar ekonomiczny bezp atnych porad fachowychatnych porad fachowych -- FinlandiaFinlandia

Zgodnie z szacunkamiZgodnie z szacunkami PricewaterhouseCoopersPricewaterhouseCoopers,, dzidzi ki udzielanym poradom fachowymki udzielanym poradom fachowym
w fiw fi skich aptekach:skich aptekach:

liczba wizyt pacjentliczba wizyt pacjentóów u lekarzy pierwszego kontaktu w ciw u lekarzy pierwszego kontaktu w ci gu rokugu roku
jestjest mniejszaomniejszao 6.2 miliona6.2 miliona

liczba wizyt pacjentliczba wizyt pacjentóów u lekarza w nagw u lekarza w nag ych przypadkach (pogotowie)ych przypadkach (pogotowie)
jest mniejsza ojest mniejsza o 750 tysi750 tysi cycy

porady aptekarzy pozwalajporady aptekarzy pozwalaj zmniejszyzmniejszy oo 123 tysi123 tysi cece liczbliczb nocy spnocy sp dzonychdzonych
przez pacjentprzez pacjentóów w szpitalach,w w szpitalach,

W sumieW sumie oszczoszcz dnodno cici rzrz dudu 565 milion565 milionóów Euro roczniew Euro rocznie, przy czym oszcz, przy czym oszcz dnodno ci:ci:
300300 mlnmln Euro wynikajEuro wynikaj z mniejszej liczby wizyt u lekarzy pierwszego kontaktuz mniejszej liczby wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu
7575 mlnmln Euro stanowiEuro stanowi oszczoszcz dnodno ci wynikajci wynikaj ce z mniejszej iloce z mniejszej ilo ci wizyt u lekarzaci wizyt u lekarza
w nagw nag ych przypadkachych przypadkach
100100 mlnmln Euro oszczEuro oszcz dnodno ci wynika z mniejszej iloci wynika z mniejszej ilo ci przypadkci przypadkóów leczenia szpitalnegow leczenia szpitalnego
oraz mniejszej ilooraz mniejszej ilo ci wypisywanych receptci wypisywanych recept

BezpBezp atne porady fachowe udzielane w fiatne porady fachowe udzielane w fi skich aptekach w zakresie ochrony zdrowiaskich aptekach w zakresie ochrony zdrowia
przynoszprzynosz rocznierocznie 411411 mlnmln EuroEuro oszczoszcz dnodno ci, a porady dotyczci, a porady dotycz ce wce w aa ciwego stosowaniaciwego stosowania
przepisanych lekprzepisanych lekóów przynoszw przynosz rocznie korzyrocznie korzy ci na poziomieci na poziomie 146146 mlnmln EuroEuro!:!:
LudnoLudno FinlandiiFinlandii wynosi okowynosi oko oo 5.45.4 mlnmln i w kraju tym jesti w kraju tym jest 807 aptek807 aptek
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Zmiany legislacyjne w zakresie opieki farmaceutycznejZmiany legislacyjne w zakresie opieki farmaceutycznej
WW grygry ((11 styczniastycznia 20092009))

Opieka farmaceutycznaOpieka farmaceutyczna zdefiniowana w ustawiezdefiniowana w ustawie

Oficjalnie uznana jakoOficjalnie uznana jako usus uga medycznauga medyczna

Wykonywana przez aptekarzy posiadajWykonywana przez aptekarzy posiadaj cych odpowiednicych odpowiedni
certyfikatcertyfikat

Wydawanie lekWydawanie lekóów uznane jakow uznane jako usus uga zdrowotnauga zdrowotna

Propozycja zastPropozycja zast pienia marpienia mar y aptecznej przezy aptecznej przez opop atat stasta

Programy pilotaProgramy pilota oweowe zakozako czone sukcesemczone sukcesem
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Moratorium na otwieranie nowych aptekMoratorium na otwieranie nowych aptek –– WW grygry

od pood po owy lipca 2010r.owy lipca 2010r. do 31 grudnia 2010r.do 31 grudnia 2010r. ObowiObowi zujezuje
zakaz otwierania nowychzakaz otwierania nowych, z wyj, z wyj tkiem miast, w kttkiem miast, w któórych nierych nie
ma jeszcze aptekma jeszcze aptek

kryteria geograficzne i demograficznekryteria geograficzne i demograficzne

kryterium wkryterium w asnoasno cioweciowe

sztywne ceny na leki refundowanesztywne ceny na leki refundowane

zakaz sprzedazakaz sprzeda y leky lekóów przez automatyw przez automaty

minimalna ilominimalna ilo zatrudnionego personelu fachowegozatrudnionego personelu fachowego nana
podstawie godzin czynnopodstawie godzin czynno ci apteki oraz iloci apteki oraz ilo ci realizowanychci realizowanych
receptrecept
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Dyrektywa unijnaDyrektywa unijna –– PharmacovigilancePharmacovigilance
przyj ta przez Parlament Europejski 22 wrze nia 2010r.

okreokre la rolla rol aptekarzy w systemie zgaptekarzy w systemie zg aszania dziaaszania dzia aa nieponiepo danych orazdanych oraz
interakcji lekinterakcji lekóóww

jednym z gjednym z g óównych celwnych celóów jest zwiw jest zwi kszenie ilokszenie ilo ci dostci dost pnych informacji opnych informacji o
lakach, stosowanych przez dulakach, stosowanych przez du e populacje pacjente populacje pacjentóów, po ichw, po ich
zarejestrowaniuzarejestrowaniu

dostdost p do bazy danych w ramach Unii Europejskiejp do bazy danych w ramach Unii Europejskiej

wprowadzenie kategorii lekwprowadzenie kategorii lekóów podlegajw podlegaj cych szczegcych szczegóólnemu nadzorowilnemu nadzorowi

informacja na ulotce leku o moinformacja na ulotce leku o mo liwoliwo ci zgci zg aszania dziaaszania dzia aa nieponiepo danychdanych
aptekarzomaptekarzom

18 miesi18 miesi cy na wprowadzenie wcy na wprowadzenie w ycie Dyrektywy w krajach UEycie Dyrektywy w krajach UE



Leki podrobione w UELeki podrobione w UE –– narastajnarastaj cy problemcy problem

w ciw ci gu dwgu dwóóch miesich miesi cy 2009r. przejcy 2009r. przej to na granicach UE 34to na granicach UE 34
miliony tabletek lekmiliony tabletek lekóów podrobionychw podrobionych

ww rróód lekd lekóów podrobionych byw podrobionych by y tey te podrobione antybiotyki,podrobione antybiotyki,
leki przeciwnowotworowe, Viagra, leki przeciwbleki przeciwnowotworowe, Viagra, leki przeciwbóólowe ilowe i
obniobni ajaj ce poziom cholesteroluce poziom cholesterolu

liczba podrobionych lekliczba podrobionych lekóów wysyw wysy anych do UE szybko roanych do UE szybko ro nienie

unijny raport  z lipca 2009r. zawieraunijny raport  z lipca 2009r. zawiera stwierdzenie,stwierdzenie, e wielee wiele
leklekóów podrobionych byw podrobionych by o przesyo przesy anych z Indiianych z Indii

w czerwcu 2009r. ministrowie zdrowia krajw czerwcu 2009r. ministrowie zdrowia krajóów UEw UE
zatwierdzili prawne propozycje majzatwierdzili prawne propozycje maj ce na celuce na celu
uniemouniemo liwienie wprowadzania do obrotu lekliwienie wprowadzania do obrotu lekóóww
podrobionych lub sfapodrobionych lub sfa szowanychszowanych

zatwierdzone propozycje obejmujzatwierdzone propozycje obejmuj dodatkowedodatkowe
zabezpieczeniazabezpieczenia –– unikalne kody lekunikalne kody lekóów, hologramy, bardziejw, hologramy, bardziej
rygorystyczna kontrola dostawcrygorystyczna kontrola dostawcóóww

szacunkowa wartoszacunkowa warto rynku lekrynku lekóów podrobionych w UEw podrobionych w UE
wynosi ponad 14 miliardwynosi ponad 14 miliardóów Eurow Euro



AlliAlli ((orlistatorlistat)) –– podrobionypodrobiony

Pilna informacja FDA z dnia 18 stycznia 2010:Pilna informacja FDA z dnia 18 stycznia 2010:

ostrzeostrze enie o podrobionych lekachenie o podrobionych lekach
-- zawierazawiera yy sibutraminsibutramin zamiastzamiast orlistatuorlistatu –– dziadzia ania uboczne i przeciwwskazaniaania uboczne i przeciwwskazania
-- pierwsze doniesienia pacjentpierwsze doniesienia pacjentóów do GSK juw do GSK ju na poczna pocz tku grudnia 2009tku grudnia 2009
-- dystrybucja przez Internetdystrybucja przez Internet
-- dotychczas brak doniesiedotychczas brak doniesie o wykrytych podrobionych preparatacho wykrytych podrobionych preparatach AlliAlli w pozostaw pozosta ychych

kanakana ach dystrybucjiach dystrybucji

gg óówne rwne róó nice w wyglnice w wygl dzie podrobionych preparatdzie podrobionych preparatóóww AlliAlli
-- brak numeru seriibrak numeru serii
-- data wadata wa nono ci zawiera miesici zawiera miesi c, dziec, dzie i rok (i rok (npnp. 06162010), a oryginalne preparaty. 06162010), a oryginalne preparaty AlliAlli

zawierajzawieraj datdat wawa nono ci w postaci miesici w postaci miesi c i rok (c i rok (npnp. 05/12). 05/12)
-- plastikowy pojemnik jest trochplastikowy pojemnik jest troch smuklejszy i ma szerszsmuklejszy i ma szersz nakrnakr tktk
-- wewnwewn trzna folia zabezpieczajtrzna folia zabezpieczaj ca bez nadrukuca bez nadruku
-- wiwi ksze kapsuksze kapsu ki z biaki z bia ym proszkiem zamiast maym proszkiem zamiast ma ychych biebie ychych peletekpeletek



AlliAlli ((orlistatorlistat)) –– oryginalny i podrobionyoryginalny i podrobiony

oryginalnyoryginalny

podrobionypodrobiony



AlliAlli ((orlistatorlistat)) –– oryginalny i podrobionyoryginalny i podrobiony

oryginalnyoryginalny podrobionypodrobiony



AlliAlli ((orlistatorlistat)) –– oryginalny i podrobionyoryginalny i podrobiony

oryginalnyoryginalny podrobionypodrobiony



Projekt dyrektywy unijnejProjekt dyrektywy unijnej
dotyczdotycz cej lekcej lekóów podrobionychw podrobionych

niezbniezb dne sdne s nowe rozwinowe rozwi zania prawnezania prawne
-- dotychczas ryzyko w legalnych kanadotychczas ryzyko w legalnych kana ach dystrybucji jest maach dystrybucji jest ma e, ale stale roe, ale stale ro nienie
-- nalenale y juy ju teraz podjteraz podj ww aa ciwe krokiciwe kroki
-- wiele rozwiwiele rozwi zaza zwizwi kszajkszaj cych poziom bezpieczecych poziom bezpiecze stwastwa dydtrybucjidydtrybucji leklekóóww

jest mojest mo liwych do implementacji przy akceptowalnych kosztachliwych do implementacji przy akceptowalnych kosztach

proponowane rozwiproponowane rozwi zaniazania
-- bb dd obowiobowi zywazywa y na terenie cay na terenie ca ej UEej UE

(umo(umo liwi to rliwi to róównoczewnocze nie obninie obni enie kosztenie kosztóów jednostkowych)w jednostkowych)
-- nalenale y przeanalizoway przeanalizowa i wzii wzi pod uwagpod uwag juju funkcjonujfunkcjonuj ce systemyce systemy

w niektw niektóórych krajach UE (rych krajach UE (npnp. w Belgii i Szwecji). w Belgii i Szwecji)
-- unikatowe kody lekunikatowe kody lekóóww –– jednakowe w cajednakowe w ca ej UE, ale ich przedstawienieej UE, ale ich przedstawienie

((npnp. kody kreskowe 1D lub 2D). kody kreskowe 1D lub 2D) –– zalezale ne od decyzji w poszczegne od decyzji w poszczegóólnych krajachlnych krajach
-- KE wybierze obowiKE wybierze obowi zujzuj ce rozwice rozwi zania technologicznezania technologiczne –– po konsultacjachpo konsultacjach

z moz mo liwie duliwie du liczbliczb zainteresowanych stronzainteresowanych stron



Projekt dyrektywy unijnejProjekt dyrektywy unijnej
dotyczdotycz cej lekcej lekóów podrobionychw podrobionych

kluczowe decyzjekluczowe decyzje
-- autoryzacja tylko w momencie wydawania leku lub systemautoryzacja tylko w momencie wydawania leku lub system ledzenialedzenia „„caca ej drogi lekuej drogi leku””

od producenta do apteki i pacjentaod producenta do apteki i pacjenta
-- jednostkowe koszty autoryzacji bjednostkowe koszty autoryzacji b dd mniejsze jemniejsze je li kodowaniem bli kodowaniem b dzie objdzie obj tata

jak najwijak najwi ksza liczba lekksza liczba lekóów, na terenie caw, na terenie ca ej UEej UE
-- kodowane powinny bykodowane powinny by zarzaróówno leki na receptwno leki na recept (oryginalne i(oryginalne i generycznegeneryczne))

jak i leki OTC (brak kodowaniajak i leki OTC (brak kodowania npnp. lek. lekóów OTC znacznie zwiw OTC znacznie zwi kszykszy oby ryzykooby ryzyko
ich podrabiania)ich podrabiania)

-- problemy z wysyproblemy z wysy kowkow sprzedasprzeda leklekóóww
(stosunkowo du(stosunkowo du aa atwoatwo tworzenia fatworzenia fa szywych witryn internetowych)szywych witryn internetowych)

-- dotychczas trzy propozycje systemdotychczas trzy propozycje systemóów: EFPIA,w: EFPIA, AegateAegate, EDQM, EDQM

proponowane  rozwiproponowane  rozwi zania muszzania musz uwzgluwzgl dniadnia
-- poufnopoufno przechowywanych danychprzechowywanych danych
-- kryteria dostkryteria dost pu do bazy danychpu do bazy danych
-- ww asnoasno bazy danychbazy danych
-- koszty systemu i wpkoszty systemu i wp yw na codziennyw na codzienn pracprac –– nie mognie mog powapowa nie obcinie obci aa aptekaptek



Struktura systemu weryfikacji unikalnych kodStruktura systemu weryfikacji unikalnych kodóów lekw lekóóww

producent hurtownia hurtownia aptekarz pacjent

unikalny
kod

kod 2D nakod 2D na
opakowaniuopakowaniu

transfer
danych

weryfikacja weryfikacja

wydawanie

baza
danych

dodatkowe mododatkowe mo liwoliwo ci systemu:ci systemu: sprawdzanie terminsprawdzanie terminóów waw wa nono ci, wycofywanie seriici, wycofywanie serii



Pilot systemu opracowanego przezPilot systemu opracowanego przez
w Szwecji, w regionie Sztokholmuw Szwecji, w regionie Sztokholmu

w okresie od 17 wrzew okresie od 17 wrze nia 2009 do 25 stycznia 2010nia 2009 do 25 stycznia 2010
(4 miesi(4 miesi ce)ce)

25 aptek25 aptek –– 180 stanowisk wydawania lek180 stanowisk wydawania lekóóww
(od 2 do 10 w poszczeg(od 2 do 10 w poszczegóólnych aptekach)lnych aptekach)

14 producent14 producentóów, 25 rw, 25 róó nych leknych lekóów, ok. 100.000 opakowaw, ok. 100.000 opakowa
((AmgenAmgen,, AstraAstra--ZenecaZeneca,, BayerBayer HealthCareHealthCare,, BoehringerBoehringer IngelheimIngelheim,,
GlaxoSmithKlineGlaxoSmithKline,, JanssenJanssen CilagCilag,, LundebeckLundebeck,, MerckMerck SeronoSerono,,
NovartisNovartis,, NovoNovo NordiskNordisk,, NycomedNycomed,, PfizerPfizer,, RocheRoche,, SanofiSanofi AventisAventis))

etykiety z unikalnymi kodami naklejone przezetykiety z unikalnymi kodami naklejone przez
dydtrybutordydtrybutoróóww hurtowych (hurtowych (TamroTamro AB i KDAB i KD PharmaPharma AB)AB)

serwer z bazserwer z baz unikalnych kodunikalnych kodóów lekw lekóów w Niemczechw w Niemczech



Pilot systemu opracowanego przezPilot systemu opracowanego przez

przeciprzeci tna dosttna dost pnopno systemu: 99,8%systemu: 99,8%

zakres dostzakres dost pnopno ci dlaci dla poszczgposzczgóólnychlnych aptek: od 96,9% do 100%aptek: od 96,9% do 100%

0,1%0,1%0,7%0,7%12,2%12,2%87,0%87,0%najwolniejszanajwolniejsza

0,1%0,1%0,1%0,1%2,6%2,6%97,2%97,2%najszybszanajszybsza

0,1%0,1%0,2%0,2%5,4%5,4%94,4%94,4%przeciprzeci tnietnie

OdpOdp > 2,0s> 2,0s1,0s <1,0s < OdpOdp < 2,0s< 2,0s0,5s <0,5s < OdpOdp < 1,0s< 1,0sOdpOdp < 0,5s< 0,5saptekaapteka

zdarzenia szczegzdarzenia szczegóólnelne –– wyniki weryfikacji:wyniki weryfikacji:

-- nieznane opakowanienieznane opakowanie
-- lek julek ju byby wydany (po weryfikacji numeru leku, numeru serii, daty wawydany (po weryfikacji numeru leku, numeru serii, daty wa nono ci i unikalnego kodu)ci i unikalnego kodu)
-- anulowanie znacznika wydania juanulowanie znacznika wydania ju wydanego lekuwydanego leku
-- anulowanie znacznika wydania leku, ktanulowanie znacznika wydania leku, któóry jeszcze nie byry jeszcze nie by wydanywydany



Pilot systemu opracowanego przezPilot systemu opracowanego przez AegateAegate

w 2009r. ww 2009r. w BelgiiBelgii ii GrecjiGrecji weryfikacji poddano juweryfikacji poddano ju ponad 2 miliony opakowaponad 2 miliony opakowa leklekóóww

wewe WW oszechoszech w programie pilotaw programie pilota owym wziowym wzi o udziao udzia 320 aptek w regionie320 aptek w regionie BresciaBrescia

w okresie od czerwca do sierpnia 2010r. rozpoczw okresie od czerwca do sierpnia 2010r. rozpocz te  zostante  zostan testy wtesty w NiemczechNiemczech::
(raport we wrze(raport we wrze niu 2010r.)niu 2010r.)
-- dane dotyczdane dotycz ce wydawanych lekce wydawanych lekóów nalew nale do aptekdo aptek
-- stosowane kody kreskowe 2D zawierajstosowane kody kreskowe 2D zawieraj ce:ce:

unikalny kod lekuunikalny kod leku
krajowy numer leku PZNkrajowy numer leku PZN
numer seriinumer serii
data wadata wa nono cici

-- testach obejmujtestach obejmuj ::
14 producent14 producentóów lekw lekóóww
30 produkt30 produktóów leczniczychw leczniczych
4 firmy informatyczne dostarczaj4 firmy informatyczne dostarczaj ce oprogramowanie dla aptekce oprogramowanie dla aptek
80 aptek obs80 aptek obs ugiwanych przez jednugiwanych przez jedn z czterech firm informatycznychz czterech firm informatycznych



System opracowany przezSystem opracowany przez EDQMEDQM
((EuropeanEuropean DirectorateDirectorate forfor thethe QualityQuality ofof MedicinesMedicines && HealthcareHealthcare))

EDQM jest organizacjEDQM jest organizacj mimi dzyrzdzyrz dowdow , gwarantuj, gwarantuj cc poufnopoufno danychdanych

unikalne kody lekunikalne kody lekóów UMI =w UMI = UniqueUnique MedicineMedicine IdentifierIdentifier perper itemitem
(tworzenie tych kod(tworzenie tych kodóów mow mo e sie si odbywaodbywa z wykorzystaniem dotychczasowychz wykorzystaniem dotychczasowych
systemsystemóów)w)

ledzenieledzenie „„caca ej drogi lekuej drogi leku”” ((TrackTrack && TraceTrace ServiceService))

momo liwoliwo weryfikacji autentycznoweryfikacji autentyczno ci kodci kodóów lekw lekóów przez apteki prowadzw przez apteki prowadz cece
wysywysy kowkow sprzedasprzeda leklekóóww

momo liwoliwo weryfikacji kodweryfikacji kodóów przez pacjentw przez pacjentóów (komunikaty SMS)w (komunikaty SMS)



Opieka farmaceutycznaOpieka farmaceutyczna
wymierne korzywymierne korzy cici

Unia EuropejskaUnia Europejska –– niewniew aa ciwe stosowanie przez pacjentciwe stosowanie przez pacjentóóww
przepisanych lekprzepisanych lekóóww

-- szacuje siszacuje si ,, e z tego powodu umiera rocznie prawiee z tego powodu umiera rocznie prawie 200 000 os200 000 osóóbb

-- roczne straty materialne nawet doroczne straty materialne nawet do 1,25 miliarda Euro1,25 miliarda Euro

-- nawetnawet do 50% pacjentdo 50% pacjentóóww przewlekle chorych nie stosuje swoich lekprzewlekle chorych nie stosuje swoich lekóóww
zgodnie z zaleceniami lekarzazgodnie z zaleceniami lekarza

PortugaliaPortugalia –– kampania skierowana do diabetykkampania skierowana do diabetykóóww

-- 795 000 pacjent795 000 pacjentóów chorujw choruj cych na cukrzyccych na cukrzyc

-- koszty leczenia przekroczykoszty leczenia przekroczy y w 2008r. miliard Euroy w 2008r. miliard Euro
(7% rocznych wydatk(7% rocznych wydatkóów na ochronw na ochron zdrowia, 0,7% PKB)zdrowia, 0,7% PKB)

-- jednym z najwajednym z najwa niejszych celniejszych celóów kampanii jest bardziejw kampanii jest bardziej
racjonalneracjonalne „„wykorzystanie zasobwykorzystanie zasobóóww””

-- korzykorzy ci bezpoci bezpo rednie oceniono na 274 milionrednie oceniono na 274 milionóów Eurow Euro

-- korzykorzy ci bezpoci bezpo rednie i porednie i po rednie oceniono na 411 milionrednie oceniono na 411 milionóów Eurow Euro
(43 Euro miesi(43 Euro miesi cznie na pacjenta)cznie na pacjenta)



Szczepienia w aptekachSzczepienia w aptekach
wykonywane przezwykonywane przez odpowiednio przeszkolonych aptekarzyodpowiednio przeszkolonych aptekarzy

Stany ZjednoczoneStany Zjednoczone

-- wykonywane we wszystkich 50 stanachwykonywane we wszystkich 50 stanach
-- na podstawie na podstawie receptyna podstawie na podstawie recepty „„pisemnejpisemnej”” lublub „„ustnejustnej””
-- w okresiew okresie od lipca 2004 do czerwca 2005od lipca 2004 do czerwca 2005 procentowa iloprocentowa ilo

wybranych szczepiewybranych szczepie w aptekach wynosiw aptekach wynosi a:a:
(na podst. wynik(na podst. wynikóów badaw bada w 17 stanach)w 17 stanach)

10,0%10,0% -- WZW A, WZW BWZW A, WZW B
30.4%30.4% -- grypagrypa
36,2%36,2% -- pneumokokipneumokoki
68,1%68,1% -- szczepienia zwiszczepienia zwi zane z podrzane z podróó amiami

Wielka BrytaniaWielka Brytania
-- wybrane szczepienia na podstawie recepty lub bez receptywybrane szczepienia na podstawie recepty lub bez recepty

dla okredla okre lonej grupy pacjentlonej grupy pacjentóóww

-- wykonywane w lokalnym porozumieniu z lekarzami, pielwykonywane w lokalnym porozumieniu z lekarzami, piel gniarkamigniarkami
oraz innymi pracownikami fachowymi soraz innymi pracownikami fachowymi s uu by zdrowiaby zdrowia

-- w zakresie tego porozumienia wykonywane sw zakresie tego porozumienia wykonywane s szczepienia przeciw grypie,szczepienia przeciw grypie, wince,wince,
odrze, rodrze, róó yczce, meningokokom i WZW Byczce, meningokokom i WZW B



PortugaliaPortugalia
kampania szczepiekampania szczepie przeciw grypie (paprzeciw grypie (pa dziernik 2008dziernik 2008 –– marzec 2009)marzec 2009)

uczesniczyuczesniczy oo w niej 1 588 aptek (60%w niej 1 588 aptek (60% wszystkich aptekwszystkich aptek))
okooko o 91% szczepieo 91% szczepie w aptekach wykonanych przezw aptekach wykonanych przez
odpowiednio przeszkolonych farmaceutodpowiednio przeszkolonych farmaceutóóww
w podanym okresie zaszczepiono okow podanym okresie zaszczepiono oko oo 159 700 pacjent159 700 pacjentóóww
(statystycznie 206 w jednej aptece)(statystycznie 206 w jednej aptece)
udziaudzia szczepieszczepie w aptekach osiw aptekach osi gngn prawie 25%, w tymprawie 25%, w tym
okooko o 50,4% pacjento 50,4% pacjentóów w wieku powyw w wieku powy ej 65 latej 65 lat
zdecydowana wizdecydowana wi kszokszo pacjentpacjentóów byw by a bardzoa bardzo
zadowolone z mozadowolone z mo liwoliwo ci szczepienia w aptece:ci szczepienia w aptece:
-- 98,6% bardzo odpowiada98,6% bardzo odpowiada y moy mo liwe godziny szczepienialiwe godziny szczepienia
-- 91,4% odpowiada91,4% odpowiada o,o, e nie bye nie by o konieczne wczeo konieczne wcze niejszeniejsze

umumóówienie wizytywienie wizyty
-- 96% by96% by a zadowolona z przekazanych przez aptekarzya zadowolona z przekazanych przez aptekarzy

informacjiinformacji
-- 97,9% pacjent97,9% pacjentóów zadeklarowaw zadeklarowa o,o, e maje maj zamiar zaszczepizamiar zaszczepi sisi

w aptece w przyszw aptece w przysz ym rokuym roku
nie odnotowano dotychczasnie odnotowano dotychczas adnego przypadku wstrzadnego przypadku wstrz susu
anafilaktycznego banafilaktycznego b dd cego wynikiem szczepienia w aptececego wynikiem szczepienia w aptece

UWAGA:UWAGA:
W latachW latach 2009/102009/10 liczba szczepieliczba szczepie w aptekach zwiw aptekach zwi kszykszy aa
sisi do ok. 33%, a liczba uczestniczdo ok. 33%, a liczba uczestnicz cych aptek do 1 628.cych aptek do 1 628.



PortugaliaPortugalia
kampania promujkampania promuj ca szczepienia przeciw HPV  (kwiecieca szczepienia przeciw HPV  (kwiecie –– maj 2009)maj 2009)

ulotki informacyjne dla mulotki informacyjne dla m odych kobiet, zawierajodych kobiet, zawieraj cece
informacje o szczepieniu ochronnym oraz innychinformacje o szczepieniu ochronnym oraz innych
dziadzia aniach profilaktycznychaniach profilaktycznych zapobiegajzapobiegaj cym nowotworowicym nowotworowi
szyjki macicyszyjki macicy
momo liwoliwo szczepienia w aptece, po przedstawieniu receptyszczepienia w aptece, po przedstawieniu recepty
(kobiet w wieku 19(kobiet w wieku 19--26 lat)26 lat)
kampania prowadzona we wspkampania prowadzona we wspóó pracy z rpracy z róó nyminymi
organizacjami (m.in. towarzystwa medyczne, )organizacjami (m.in. towarzystwa medyczne, )



HiszpaniaHiszpania
kampania informacyjna dotyczkampania informacyjna dotycz ca nowotworca nowotworóów piersiw piersi

kampania prowadzona w 2007r. we wspkampania prowadzona w 2007r. we wspóó pracy zpracy z
HiszpaHiszpa skim Towarzystwem Onkologicznymskim Towarzystwem Onkologicznym
przygotowane ulotki dla pacjentprzygotowane ulotki dla pacjentóów i plakaty dlaw i plakaty dla aptekaptek
hashas o kampanii:o kampanii: „„JeJe li wczeli wcze nie wykryty,nie wykryty, atwiejszaatwiejsza
terapiaterapia””
ulotki zawierajulotki zawieraj m.in. informacje wyjam.in. informacje wyja niajniaj ce:ce:

-- co to jestco to jest mammogrammammogram
-- jak jest wykonywanyjak jest wykonywany
-- kto powinien poddakto powinien podda sisi takiemu badaniutakiemu badaniu
-- jakie sjakie s gg óówne zalety tego badaniawne zalety tego badania



Czechy, Dania, Irlandia, Portugalia, Hiszpania,Czechy, Dania, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, ……
kampania informacyjna dotyczkampania informacyjna dotycz ca antybiotykca antybiotykóóww

rocznie w UE umiera ok.. 25.000 pacjentrocznie w UE umiera ok.. 25.000 pacjentóów z powoduw z powodu
infekcji wywoinfekcji wywo anych bakteriami opornymi na antybiotykianych bakteriami opornymi na antybiotyki
kampania prowadzona w wielu krajach europejskichkampania prowadzona w wielu krajach europejskich
przygotowane ulotki dla pacjentprzygotowane ulotki dla pacjentóów i plakaty dla aptekw i plakaty dla aptek
ulotki zawierajulotki zawieraj m.in. informacje wyjam.in. informacje wyja niajniaj ce:ce:

-- koniecznokonieczno stosowania antybiotykstosowania antybiotykóów okrew okre lonlon iloilo dnidni
-- jak zajak za ywaywa antybiotyki aby poprawiantybiotyki aby poprawi ich wchich wch anianieanianie
-- co zrobico zrobi , kiedy zapomni si, kiedy zapomni si zaza yy antybiotykuantybiotyku
-- dziadzia ania uboczne i jak moania uboczne i jak mo na ich uniknna ich unikn
-- racjonalne stosowanie antybiotykracjonalne stosowanie antybiotykóów u dzieciw u dzieci



Opieka farmaceutycznaOpieka farmaceutyczna -- refundacjarefundacja

nie ma kraju w Europie, w ktnie ma kraju w Europie, w któórym refundacja opieki farmaceutycznejrym refundacja opieki farmaceutycznej
stanowistanowi aby znaczaby znacz cy element przychodcy element przychodóów aptekiw apteki

w niewielkim zakresie niektw niewielkim zakresie niektóóre elementy opieki farmaceutycznejre elementy opieki farmaceutycznej
refundowane srefundowane s ww::

-- Wielkiej Brytanii (Wielkiej Brytanii (MedicinesMedicines UseUse ReviewReview,, RepeatRepeat DispensingDispensing))
-- Portugalii (szczepienia w aptekach)Portugalii (szczepienia w aptekach)

podejmowane spodejmowane s prpróóby wprowadzenia zmian legislacyjnych,by wprowadzenia zmian legislacyjnych,
umoumo liwiajliwiaj cych czcych cz ciowciow refundacjrefundacj opieki farmaceutycznej:opieki farmaceutycznej:

-- we Wwe W oszechoszech
-- na Wna W grzechgrzech

opop ata staata sta a za wydawane leki moa za wydawane leki mo e bye by w pewnym zakresie traktowana jakow pewnym zakresie traktowana jako
refundacja opieki farmaceutycznejrefundacja opieki farmaceutycznej

-- npnp. w Niemczech, Danii, Belgii (od stycznia 2010r.). w Niemczech, Danii, Belgii (od stycznia 2010r.)
-- przewiduje siprzewiduje si ,, e w przysze w przysz oo ci opci op ata staata sta a zasta zast pi marpi mar aptecznapteczn

w wiw wi kszokszo ci krajci krajóów europejskichw europejskich



X Mistrzostwa Polski FarmaceutX Mistrzostwa Polski Farmaceutóów w Narciarstwie Alpejskimw w Narciarstwie Alpejskim
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Dzi kuj za uwagDziDzi kujkuj za uwagza uwag

Prezes DolnoPrezes Dolno ll skiej Izby Aptekarskiejskiej Izby Aptekarskiej
mgr farm. Piotr Bohatermgr farm. Piotr Bohater


