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A francia Számvevőszék 2017 szeptember végén jelentést tett közzé a
szociális biztonsági rendszer helyzetéről. Az ajánlás szerint
költségmegfontolásokból a létező 22.000 gyógyszertár közül 10.435-öt be
kellene zárni. Ennek elérése érdekében a gyógyszerészeknek egyebek
között
a
vényköteles
gyógyszerek
forgalmazására
kellene
összpontosítaniuk. A Számvevőszék szerint az egészségbiztosítás
gyógyszerkiadásai 2015-ben csaknem 8,3 milliárd EUR-t tettek ki,
amelyből 7,4 milliárd EUR gyógyszertérítésekre jutott.
A gyógyszertárak többsége nyereséges volt. A közforgalmú gyógyszertárak
bruttó többlete 2009 és 2015 között a forgalom 8%-áról, annak 8,8%-ára
növekedett. A téríthető gyógyszerekre fordított kiadások csökkenése (2011
és 2015 között -7,1%) ellenére a globális honorárium 2015-ben 5,4 milliárd
EUR-t tett ki, 2007. óta abszolút számokban csaknem változatlan maradt.
A Számvevőszék további 2 milliárd EUR-ra teszi a gyógyszercégek és
nagykereskedők által a gyógyszertárak részére nyújtott kedvezményeket.
Ebben a tekintetben fontos szerep hárul a generikumok árusítására,
amelyeknél a gyógyszertárak nemcsak hogy ugyanazokat az árréseket
alkalmazzák, mint az eredeti készítményeknél, hanem rabattokat is
inkasszálnak, például a cégektől való direkt vásárlás esetén.
Az erőteljesen szabályozott gyógyszertári szektorra a közforgalmú
gyógyszertárak „túldimenzionált hálózata” jellemző. A Számvevőszék
számításai szerint gyógyszertárak demográfiai és geográfiai eloszlása

vonatkozásában megszabott kritériumokhoz képest számuk kétszer akkora,
mint amennyit a szükséglettervezés szabályai megengednének. Konkrétan,
mintegy 10.400 gyógyszertárral van több, amelyek elsősorban nagy
agglomerációkban működnek. A gyógyszerárusító helyek tervezett
csökkentésének jelenlegi tempója mellett a többlet leépítése akár száz évig
is eltarthat.
A Számvevőszék ajánlásai


A gyógyszertári hálózat méreteinek szűkebbre fogása, az új
gyógyszertárak alapítására és tulajdonlására vonatkozó jogszabályok
megváltoztatásával. 2018 elején ugyan megjelent egy rendelet a „területi
hálózatba szerveződésről”, amely az egészségügyi rendszer
modernizációjáról szóló, 2016 januárjában hatályba lépett törvényen
alapult. Ám ez nem tartalmaz érdemi rendelkezéseket, inkább bizonyos
helyzetek tisztázására szorítkozik, egyebek között az átcsoportosításokra
(regroupements), valamint az engedélyek visszavonására vonatkozóan.



A gyógyszerforgalmazás új formái, mint a „gyógyszertári monopóliumról”
a „gyógyszerészi monopóliumra” való áttérés, amely ténylegesen a
gyógyszertárak nem gyógyszerész általi („idegen”) birtoklásának
engedélyezését jelenti.



Korlátozott számú (400-500) gyógyszertár támogatása vidéki és
városokhoz közeli területek ellátásának biztosítása érdekében. Ezek 98%-a
olyan településeken működik, amelyek kevesebb mint 2.500 lakossal
rendelkeznek.



A gyógyszertári monopólium vényköteles gyógyszerekre való korlátozása.



A vényköteles gyógyszerek Interneten történő árusítására vonatkozó
szabályok fellazítása.
[Lásd még: A Gyógyszertári piac helyzete Franciaországban, 2017. 13. sz.;
A gyógyszertári piac helyzete Európában (első frissítés), 2017. 30. sz.]
P. S. A cikk csatlakozó anyagként, „a melléklet melléklete” címszóval
bekerül „A gyógyszertári piac helyzete Európában” második frissítésébe.
Lásd az Archívumban is.

