
Przykłady umiejętnego korzystania                   
z listy leków refundowanych dla osiągnięcia 

korzyści dla pacjenta i apteki.  

lek. med. Sławomir Połubianko

http://www.perpektywa.info.pl/


Materiał szkoleniowy wyłącznie do użytku wewnętrznego SIRPL

• Szacuje się, że przed wejściem nowej legislacji refundacyjnej w 2012 roku 

odsetek polskich pacjentów, którzy nie dokonywali zakupu wszystkich 

potrzebnych im leków wynosił 20%. 

• Natomiast jak wynika z badania Instytutu GfK Polonia w 2014 roku odsetek 

ten wzrósł do 24%

http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2018/3/306_3_56_2018.pdf

ZMIANY W DOSTĘPNOŚCI EKONOMICZNEJ DO LEKÓW

PO WPROWADZENIU NOWEJ USTAWY REFUNDACYJNEJ
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Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych1), 2)

→ Sztywna/ta sama cena zakupu w każdej aptece
→ Zapłata za opakowanie Doxaru 2 mg 30 tabl. w odpłatności ryczałtowej

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-

lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2021-r

Brak różnic w percepcji kosztów terapii         

lekiem refundowanym
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W niektórych miejscach  

listy refundacyjnej kryje się 

LEK Z IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO 

będący szansą 

na uzyskanie istotnych korzyści! 

3 przykłady
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Zinnat 500 mg 14 tabl.

z importu równoległego

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2021-r
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Czy lek z importu równoległego

to odpowiednik dla leku referencyjnego?

Nie. Lek pochodzący z importu równoległego                               

nie jest odpowiednikiem.
Mamy do czynienia z tym samym produktem leczniczym.

https://rx.edu.pl/zaznaczanie-odpowiednika-stanowisko-mz/

https://rx.edu.pl/zaznaczanie-odpowiednika-stanowisko-mz/


Materiał szkoleniowy wyłącznie do użytku wewnętrznego SIRPLhttps://rx.edu.pl/zaznaczanie-odpowiednika-stanowisko-mz/
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TEN SAM PRODUKT LECZNICZY W NIŻSZEJ CENIE 
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Zinnat 500 mg 14 tabl.

z importu równoległego

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2021-r
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Pacjentka uzyskała korzyść, bo zapłaciła mniej 

za ten sam produkt leczniczy!

A co z apteką? Czy z takiego działania 

uzyskała jakieś korzyści? 



Materiał szkoleniowy wyłącznie do użytku wewnętrznego SIRPL

Realne i pewne korzyści dla apteki

z wydania leku refundowanego z importu równoległego 

Należy ich szukać tutaj!!!

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2021-r
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Realne korzyści dla apteki

wynikające z wydania importu równoległego 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2021-r
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KORZYŚCI Z WYDANIA NAJTAŃSZEGO ZINNATU 500 MG X 14 

Z IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO 

Korzyści dla apteki:

• Wzrost marży %

• Niższe koszty apteki

Korzyści dla pacjenta:

• Niższa zapłata                          

za ten sam produkt 

leczniczy co na recepcie
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ISTOTNE

Ten przykłady z lekiem z importu równoległego 

dotyczyły terapii krótkotrwałej 

A co z terapiami przewlekłymi? 

(pacjent już od jakiegoś czasu przyjmuje dany lek)
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Doxar 2 mg

na liście refundacyjnej (1)

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-sierpnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-wrzesnia-2021-r
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18,71 zł 5,44 zł

Ceny hurtowe Doxaru 2 mg

na liście refundacyjnej (2)

Z importu

równoległego

Referencyjny

Opakowanie 30 tabl.

Opakowanie 28 tabl.
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Korzyść dla pacjenta

Odpłatność 

Ryczałt

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2021-r
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Propozycja: 

obrazowanie korzyści pacjentowi

Oznacza to kolosalną korzyść także dla apteki…

„30 tabletek to koszt aż 15,29, a ja nie chcę żeby Pan przepłacał. 
Dlatego proponuję, aby kupił Pan ten sam lek, ale w opakowaniu         
28 tabletek za jedyne 3,20. To ponad 12 zł oszczędności                                   
co w przyszłości pozwoli sfinansować nie 2 tabletki, tylko niemal              
4 opakowania Doxaru lub może Pan te pieniądze przeznaczyć już 
dzisiaj na zakup pozostałych niezbędnych leków. Bo u nas Pan nie 
przepłaca!”
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Realne korzyści dla apteki

wynikające z wydania importu równoległego 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2021-r
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Doxar 2 mg

KORZYŚCI Z ZAKUPU LEKU Z IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO 28 tabl.

Ponad 3 x więcej 

opakowań przy 

podobnym 

koszcie zakupu!

1:Podobna inwestycja 2:Tyle samo opakowań



Materiał szkoleniowy wyłącznie do użytku wewnętrznego SIRPL

Na bis – KARBIS!
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KORZYŚCI Z ZAKUPU I WYDANIA KARBISU

Z IMPORTU RÓWNOLEGŁEGO – DELFARMA

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obwieszczenie-ministra-zdrowia-z-dnia-21-pazdziernika-2021-r-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-1-listopada-2021-r
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Wyższa marża ze sprzedaży leków refundowanych 

i niższe koszty stałe!

Wyróżnienie się na tle innych aptek              

w oczach pacjentów z receptą na lek refundowany!

Niższa odpłatność 

i pełna realizacja zleconej terapii ( większy zysk).

Korzyści



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.

http://www.perpektywa.info.pl/

