LÉKY S DOPLATKEM NAD 30 KORUN OD
DUBNA BEZ REGULAČNÍHO POPLATKU?
POLITICKÝ APRÍL!
Česká lékárnická komora
Tisková konference
Praha, 1. dubna 2009

Program
• Systém regulačních poplatků v lékárnách
od 1. 4. 2009
• Chaotické označování léčiv – 4 různé
koncové ceny
• Skutečné dopady změn v regulačních
poplatcích od 1. 4. 2009
• Dotazy

Regulace cen léčiv – nedávná historie
• Maximální obchodní přirážka stejná u všech
léčiv – od 90. let
• 2006 – degresivní obchodní přirážka
• 1. 1. 2008 – zavedeno povinné snížení ceny
Cenovým předpisem 1/2008/FAR
– cenotvorba provázána s regulačními poplatky
– doplňková goniometrická fce arctg
– kompenzace zvýšení sazby DPH
= výrazné snížení obchodní přirážky

Cenový předpis 1/2008/FAR
• Snížení ceny
= 30*{0,25*arctg [(CP/50 – 2,5) + 1,6]}
– u léčiv aspoň částečně hrazených z pojištění
– provádí se vždy bez ohledu na to, zda byl
regulační poplatek vybrán
– výdej některých léčiv pod nákupní cenou
– regulační poplatek není příjmem lékárny navíc
– lékárny suplují státní sociální politiku

• Ukazuje se chybné provázání regulačního
poplatku s cenotvorbou léčiv

Grafický průběh degresivní přirážky
Přirážka lékárny k nákupní ceně
Přirážka zavedená ministrem Rathem v
srpnu 2006, vydržela do konce roku
2007
Přirážka zavedená ministrem Julínkem
od začátku roku 2008 – ALE při výdeji s
úhradou ZP pouze HYPOTETICKÁ
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Odpočet uplatněný při výdeji s úhradou ze ZP
Kompenzuje navýšení sazby DPH z 5% na 9%
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Aplikace novely § 16a zákona č. 48/97 Sb.
a cenového předpisu č. 2/2009/FAR
• Regulační poplatky hradí pacienti v
lékárnách, vyjma pacientů osvobozených,
vždy u přípravků aspoň částečně
hrazených z pojištění bez ohledu na výši
doplatku – stejné jako dosud!!!
• Zákon přináší další odpočet
– 30 Kč z doplatku v případě, že je vyšší než
30 Kč
– je-li doplatek do 30 Kč, pak je lék povinně
vydán bez doplatku

Aplikace novely § 16a zákona č. 48/97 Sb.
a cenového předpisu č. 2/2009/FAR

Výsledek nové cenotvorby
Siofor 60x850mg
PC s DPH bez odpočtů
PC s DPH s úhradou do 1. 4. a
osvobození
PC s DPH/bal po 1. 4. - 1 bal na
položce
PC s DPH/bal po 1. 4. - 2 bal na
položce
PC s DPH/bal po 1. 4. - 3 bal na
položce

166,30

155,27

139,74

151,30

156,30

Výsledek nové cenotvorby
• Nemožnost stanovení ceny bez PC
• Nejasné označení léčiv cenou
• Nepřehledné nejen pro odborníky, ale
především pro pacienty
• Zcela nejasné provedení výpisu z receptu –
tuto situaci právní normy neřeší

• ŘEŠENÍ: pevná, předem stanovená a
předvídatelná spoluúčast pacientů

Novela zákona č. 48/1997 Sb.
• Skupiny osvobozené od placení poplatků
–
–
–
–
–
–

dětské domovy, pěstounská péče
hmotná nouze
soudem nařízená léčba
při léčbě infekčního onemocnění
dárci orgánů
příjemce sociální služby

Osvobozeny nejsou v lékárnách děti do 18 let
věku, resp. jejich zákonní zástupci.

Novela zákona č. 48/1997 Sb.
• Změna limitů pro poplatky a započitatelné
doplatky
– 5000 Kč/rok
– 2500 Kč/rok do 18 a nad 65 let

• Pravidla započitatelných doplatků
– nejlevnější přípravek na trhu
– Nezaměňovat – doplatek v plné výši
– nezapočítávají se částečně hrazené podpůrné
a doplňkové LP (mizí podm. úhrady vyšší než
30% maximální ceny)
– Výjimka – pojištěnec starší 65 let

Podpůrné a doplňkové - příklady
• Venofarmaka – Cilkanol, Detralex …
• Lokální léčba bolesti – Veral gel, Voltaren
emulgel …
• Poruchy prokrvení – Agapurin, Piracetam …
• Syndrom suchého oka – Hypotears plus,
Arufil …
• Léčba obezity – Xenical, Maridia …

Označení jedné lékárny pro pacienty
Vážení pacienti
Od 1.4.2009 platí nová legislativní úprava, která vychází vstříc
politickým tlakům na úpravu regulačních poplatků způsobem,
který se v praxi projeví takto :
Od tohoto data neplatíte v lékárně poplatky s celkovým součtem
doplatků za položku receptu vyšším než 30 Kč. U léků s celkovým
součtem doplatků za položku do 30 Kč naopak nebudeme vybírat
doplatek, ale jen poplatek 30 Kč.
Nedejte se prosím zmást tím, že na účtence uvidíte vždy poplatek 30
Kč za položku receptu, neboť o tuto částku se snižuje vybíraný
doplatek.
Věříme, že nám uvěříte, když tvrdíme, že platí rovnice
poplatek + doplatek – poplatek = doplatek
Dle přijaté novely zákona však musíme na účtence uvádět poplatek a
doplatek snížený o poplatek.
Pokud vám to připadá jako v Kocourkově, máte pravdu. My si tak
připadáme již delší dobu.

Děkuji Vám za pozornost

