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A térített gyógyszerek piacán 2016-ban a kézi gyógyszertárak (öndiszpenzációs
joggal rendelkező orvosok) forgalma érték szerint 7%-kal, a közforgalmú
gyógyszertáraké 3,4%-kal, növekedett. Az ellátás egyébként is eltorzult:
Svájcban 10.000 lakosra 6,9 kézi gyógyszertárral rendelkező orvos és 2,1
gyógyszertár jut.
A svájci egészségügy költségei 2010 és 2015 között évente átlagosan 3,6%-kal,
a gyógyszerkiadásoké 2,8%-kal növekedtek. Gyógyszerekre az összköltségek
12,7%-a jutott. A gyógyszerkiadások aránya 2010. óta stabil volt, ill. enyhén
csökkent. 2015-ben a kötelező betegbiztosítás bruttó szolgáltatásainak 20,5%-át
fordította gyógyszerekre. Ebből 11,5 százalékpont a gyógyszertárakban, 6,2 a
kézi gyógyszertárakban, 2,8 a kórházi ambulanciákban kiadott gyógyszerekre
jutott.
A betegbiztosításról szóló törvény bevezetése óta (1996) a gyógyszerárindex
folyamatosan és markánsan csökkent. Az Interpharma szerint ez a folyamat a
gazdaságilag összehasonlítható európai országok (AT, BE, DE, DK, FI, FR, NL,
SE, UK) átlagáraival való összehasonlításnak tulajdonítható, amelyeket az új
készítmények térítésének megállapítása során figyelembe vesznek. Ennek során
a svájci gyógyszerárak igazodnak a referencia országok áraihoz. Svájcban az
újonnan bevezetett gyógyszerek nem lehetnek drágábbak, mint az európai
referencia országokban.

2016-ban Svájcban 7.700 engedélyezett gyógyszert volt forgalomban. Ennek
kétharmada az A és B (vényköteles) kategóriába tartozott. A gyógyszerpiac az
előző évhez viszonyítva 4,6%-kal, 5,6 milliárd CHF-re növekedett, az
Interpharma szerint a növekedés valamivel alacsonyabb volt, mint előző évben.
A növekedés elsősorban az új, innovatív, rákos megbetegedések és autoimmun
megbetegedések (mint sclerosis multiplex) elleni gyógyszereknek
tulajdonítható. Az eladott dobozok száma 0,3%-kal, 188 millió egységre
növekedett. A gyógyszertárak globális piaci részesedése valamivel több mint
50%, érték szerint szűk 65%.
A svájci gyógyszerpiac értékek és mennyiségek szerint 2016-ban
Forgalmazás
helye

Érték szerinti arány (gyári árakhoz Mennyiség szerinti arány (dobozok)
viszonyítva) %-ban
%-ban
(Változás az előző évhez viszonyítva (Változás az előző évhez viszonyítva
%-ban)
%-ban)

Gyógyszertárak 51,3 (+2.7)

64,7 (+0,5)

Kézi
gyógyszertárak

24,6 (+6,6)

22,1 (+1,7)

Kórházak

22,9 (+7,4)

9,4 (-1,9)

Drogisták

1,2 (-3,4)

3,8 (-4,9)

Forrás: Interpharma mit Datengrundlage QuintilesIMS Schweiz, 2017.

A
betegpénztárak
által
térített
gyógyszerek
aránya
a
teljes
gyógyszerforgalomban 2016-ban gyári árakon 83,8%-ra, 4,7 milliárd CHF-re
növekedett (előző évhez viszonyítva +4,6%). A gyógyszertárak érték szerint
49,8%, mennyiség szerint 58,3%, a kézi gyógyszertárral rendelkező orvosok
26,4%, ill. 29,9% részesedéssel rendelkeztek. A térített gyógyszerek piacán az
érték szerinti növekedés a kézi gyógyszertárral rendelkező orvosoknál 7%, a
közforgalmú gyógyszertáraknál 3,4% volt.
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