
Do tych czas mi ni ster
zdro wia usta lał dla le -
ków re fun do wa nych
tzw. li mi ty ce no we, 
tj. gór ną gra ni cę ce ny
de ta licz nej, do któ rej
wy so ko ści by ły one 
re fun do wa ne. W przy -
pad ku, gdy ce na 
de ta licz na le ku re fun -
do wa ne go, kształ to wa -
na mię dzy in ny mi

przez mar że, by ła 
wyż sza niż usta lo ny 
dla nie go li mit ce no wy,
pa cjent do pła cał róż ni -
cę. Obec nie to mi ni ster
zdro wia usta la urzę do -
we ce ny zby tu oraz
mar że. Ozna cza to, 
że pro duk ty re fun do -
wa ne bę dą do stęp ne
na ob sza rze ca łe go
kra ju po jed na ko wych

nej” (po szu ki wa nia
przez pa cjen tów 
w wie lu ap te kach 
pro duk tu re fun do wa -
ne go o naj niż szej 
do pła cie, kon kur sów,
ra ba tów lub bo nu sów).

efekt:
rów ność w do stę pie do
le ków re fun do wa nych.

ce nach de ta licz nych.
Brak bę dzie rów nież
moż li wo ści sto so wa nia
przez hur tow nie lub
ap te ki pro mo cji, 
ra ba tów itp., słu żą -
cych przy cią gnię ciu
jak naj więk szej 
licz by pa cjen tów. 
Ma to na ce lu ogra ni -
cze nie zja wi ska tzw.
„tu ry sty ki re fun da cyj -
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No wa usta wa re fun da cyj na do tknie nie tyl ko pro du cen tów 
i dys try bu to rów leków do fi nan so wy wa nych z bu dże tu pań stwa. 

Pa cjen ci na by wa ją cy pro duk ty re fun do wa ne rów nież 
mo gą od czuć wiele zmian.

świat farmacji [wieści z branży]

Co paCjent powinien
wiedzieć o refundaCji
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Fot. www.sxc.hu

Richter news
Do stęp ność le ków 
re fun do wa nych
No we ce ny le ków 
re fun do wa nych okre -
śla ne są w de cy zjach
mi ni stra zdro wia 
i za czy na ją obo wią zy -
wać z dniem ich wej -
ścia w ży cie. Aby
unik nąć po no sze nia
do dat ko wych kosz tów
zwią za nych z ry zy -
kiem zmia ny cen, 
ap te ki ogra ni czy ły 
po sia da ne za pa sy le -
ków re fun do wa nych.

efekt:
moż li we cza so we
ogra ni cze nie do-
stęp no ści le ków 
re fun do wa nych. 

Zmia ny w po zio mach
od płat no ści
Zgod nie z no wy mi
prze pi sa mi fi nan so wa -
nie ze środ ków pu -
blicz nych ma do ty czyć
przede wszyst kim 
te ra pii, któ re naj bar -
dziej ob cią ża ją 
fi nan so wo pa cjen tów,
za rów no pod wzglę -
dem kosz tów za ku pu
le ków, jak i dłu go trwa -
ło ści kuracji. Jed no li te
kry te ria za li cza nia 
le ków re fun do wa nych
do po szcze gól nych
po zio mów od płat no ści
ma ją wy klu czyć uzna -
nio wość w za kre sie
obej mo wa nia tych
produktów re fun da cją.

efekt:
po ten cjal nie niż sze 
ce ny le ków do le cze -
nia naj cięż szych 
cho rób.

Lep sza sy tu acja 
le ków in no wa cyj nych
Do tych czas to obec -
ność okre ślo nej 
sub stan cji czyn nej 
w le ku de cy do wa ła 
o je go ob ję ciu re fun -
da cją. Obec nie re fun -

do wa ne bę dą le ki 
o po dob nym dzia ła niu
te ra peu tycz nym, na -
wet gdy za wie ra ją 
róż ne sub stan cje
czyn ne. Po win no to
zwięk szyć do stęp ność
do le ków in no wa cyj -
nych. To, że ob ję cie 
re fun da cją na stę pu je
w dro dze de cy zji 
mi ni stra zdro wia, 
po win no za pew nić
więk szą ela stycz ność
sys te mu oraz umoż li -
wić szyb sze obej mo -
wa nie re fun da cją
no wych le ków.

efekt:
więk sza do stęp ność
le ków in no wa cyj nych.

Wy łą cze nia 
re fun da cyj ne
We dług no wych 
za sad na li stę le ków 
re fun do wa nych nie
mo gą tra fić ta kie 
pro duk ty, któ rych 
sto so wa nie przez 
pa cjen ta mo że być
sku tecz nie za stą pio ne
zmia ną je go sty lu 
ży cia (tzw. li fe sty le
pro ducts). Mo że to do -
ty czyć np. le ków sto -
so wa nych przy tzw.
cho ro bach cy wi li za cyj -
nych (np. cu krzy ca).
Do dat ko wo re fun da cją
nie bę dą ob ję te le ki
wy da wa ne na re cep tę,
je śli ma ją one swój 
od po wied nik do stęp -
ny bez re cep ty. Naj -
czę ściej sy tu acja ta ka
mia ła miej sce w przy -
pad ku le ków na 
do le gli wo ści ukła du
tra wien ne go oraz 
sto so wa nych w le cze -
niu aler gii. Wy jąt kiem
bę dą jed nak le ki sto -
so wa ne dłu żej niż 
30 dni w okre ślo nym
sta nie kli nicz nym.

efekt:
wyż sze ce ny tzw. 

li fe sty le pro ducts oraz
nie któ rych le ków ma ją -
cych od po wied nik wy -
da wa ny bez re cep ty.

Do stęp ność 
„za mien ni ków”
Do tych czas w sy tu acji,
gdy ap te ka dys po no -
wa ła nie re fun do wa -
nym od po wied ni kiem
le ku prze pi sa ne go
przez le ka rza, mu sia ła
o tym po in for mo wać
pa cjen ta. We dług no -
wych prze pi sów far -
ma ceu ta bę dzie mu siał
prze ka zać w ten spo -
sób in for ma cję wy -
łącz nie o in nym le ku
re fun do wa nym. Po -
nad to ap te ka nie bę -
dzie – jak do tąd –
zo bo wią za na mieć ta ki
sub sty tut na skła dzie,
lecz wy łącz nie za pew -
nić je go do stęp ność.

efekt:
trud niej szy do stęp 
do nie któ rych le ków.

Re fun da cja środ ków
spe cjal ne go prze zna -
cze nia ży wie nio we go
Do tych czas re fun do -
wa ne by ły wy łącz nie
le ki oraz wy ro by me -
dycz ne. We dług no -
wych za sad re fun da cją
mo gą być ob ję te rów -
nież pro duk ty, ta kie
jak na przy kład mle ko
po cząt ko we czy też 
go to we pro duk ty za -
stę pu ją ce ca ło dzien ną
die tę, czy li tzw. środ ki
spe cjal ne go prze zna -
cze nia ży wie nio we go.

efekt:
niż sze ce ny środ ków
spe cjal ne go prze zna -
cze nia ży wie nio we go.

Mar ta Ko rem ba, Piotr
Nie zgód ka
Ko chań ski Zię ba 
Rą pa ła i Part ne rzy Sp.j.

zmiany w strukturze
GrMp

Zgod nie z no wą stra te -
gią ope ra cyj ną dla Ge -
de on Rich ter Mar ke ting
Pol ska zmo dy fi ko wa no
struk tu rę Ze spo łów
Field For ce w Dzia le
Mar ke tin gu. Zmia ny 
z pew no ścią przy czy nią
się do pod nie sie nia
wskaź ni ków efek tyw -
no ści sprze da ży. Do tej
po ry Dział Mar ke tin gu
był po dzie lo ny na li nie:
kar dio lo gicz ną, gi ne ko -
lo gicz ną, in ter ni stycz ną
oraz spe cja li stycz ną,
dzia ła ją cą w ob rę bie
ze spo łów Psy chia trycz -
no -Pul mo no lo gicz ne go
i Uro lo gicz no -On ko lo -
gicz ne go. Obec nie li nie
gi ne ko lo gicz na i uro lo -
gicz na two rzą jed ną
struk tu rę za rzą dza ną
przez 8 kie row ni ków 
re gio nal nych, a kar dio -
lo gicz na funk cjo nu je 
w dwóch dzia łach: 
Kar dio1 oraz Kar dio2.
Zmia ny nie omi nę ły
rów nież Dzia łu Sprze -
da ży. Do ze spo łu 
zło żo ne go z 4 Key 
Ac co unt Ma na ge rów
do łą czy ło dwóch pra -
cow ni ków. Do dat ko wo
roz po czę ła dzia ła nie
gru pa far ma ceu tycz na 
z dwo ma no wy mi kie ro-
w ni ka mi re gio nal ny mi
oraz 22 kon trak to wy mi
przed sta wi cie la mi 
far ma ceu tycz ny mi. 
Nie za leż nie od pro ce su
two rze nia li nii far ma -
ceu tycz nej od nie daw -
na funk cjo nu je tak że
sta no wi sko Port fo lio 
Li fe -Cyc le Ma na ge ra,
któ ry za rzą dza zbio rem
pre zen ta cji le ków nie -
pro mo wa nych i skła da
ra por ty bez po śred nio
do Dy rek to ra ds. Sprze -
da ży i Mar ke tin gu.
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Richter news

top 10 Sprzedaży LeKÓw

Procentowy udział produktów w sprzedaży krajowej za 11 miesięcy 2011 roku. 
Autor rankingu: Marlena Sierocińska, Kierownik Działu Dystrybucji
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Ge de on rich ter 
a fe de ra cja na
rzecz Ko biet 
i pla no wa nia 
ro dzi ny
W związ ku z do nie sie nia mi me dial ny mi, któ rych
źró dłem by ły pu bli ka cje w ga ze cie „Nasz Dzien -
nik” w li sto pa dzie br. kry tycz nie przed sta wia ją ce
współ pra cę fir my Ge de on Rich ter z Fe de ra cją na
Rzecz Ko biet i Pla no wa nia Ro dzi ny, pra gnie my
po in for mo wać o ak tu al nej sy tu acji. 
Od lat pro wa dzi my dzia łal ność spo łecz ną, edu ka -
cyj ną i cha ry ta tyw ną. Edu ka cja w za kre sie ochro -
ny zdro wia jest re ali za cją mi sji na szej Fir my,
dla te go ak tyw nie wspie ra my licz ne ak cje i pro gra -
my spo łecz no -edu ka cyj ne, ta kie jak np. Sop kard,
Pro gram Pier wot nej Pro fi lak ty ki Wad Ce wy Ner -
wo wej czy wie lo krot nie na gra dza ny pro jekt Mam
SM. Wspo ma ga my też dzia łal ność licz nych fun da -
cji, sto wa rzy szeń i in sty tu cji. An ga żu je my się w
ak cje cha ry ta tyw ne, prze ka zu jąc bez płat nie le ki 

i nio sąc po moc po trze bu ją cym. Współ pra cu je my 
z róż ny mi pod mio ta mi zaj mu ją cy mi się edu ka cją
zdro wot ną bez wzglę du na ich li nię ide ową, 
świa to po gląd czy też prze ko na nia po li tycz ne 
ich człon ków.
We dług ba dań po nad 70% na sze go spo łe czeń -
stwa uwa ża, że edu ka cja sek su al na po win na być
po wszech nie do stęp na i re ali zo wa na już w szko le. 
Zgod nie z in for ma cja mi po cho dzą cy mi od Fe de -
ra cji pro jek ty przez nią prowadzone mia ły na ce lu
dzia łal ność edu ka cyj ną do ty czą cą zdro wia sek su -
al ne go oraz pla no wa nia ro dzi ny. Jest to w peł ni
zbież ne z mi sją edu ka cyj ną Ge de on Rich ter, dla te -
go zde cy do wa li śmy się na udzie le nie wspar cia.
Da ro wi zny prze ka zy wa ne Fe de ra cji na Rzecz Ko -
biet i Pla no wa nia Ro dzi ny mia ły być prze zna czo -
ne na re ali za cję jej ce lów sta tu to wych. Ge de on
Rich ter ni gdy nie zle cał żad nych dzia łań re kla mo -
wych do ty czą cych pro duk tów Fir my. Po nad to 
Fir ma nie pro wa dzi ła żad nych roz mów ani usta leń
do ty czą cych lob bin gu z Wan dą No wic ką.Ge de on
Rich ter jest w peł ni za in te re so wa ny wy ja śnie niem
wszyst kich po ja wia ją cych się w kon tek ście dzia łań
Fe de ra cji na Rzecz Ko biet i Pla no wa nia Ro dzi ny
za rzu tów i nie ja sno ści, dla te go po zo sta je do dys -
po zy cji wszyst kich in sty tu cji ba da ją cych spra wę.
Po nad to za rzu ty nie do ty czą bez po śred nio dzia -
łal no ści na szej Fir my, dla te go też nie czu je my się
upo waż nie ni do pu blicz ne go ich ko men to wa nia.
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Jed nym z waż nych
ele men tów pre zen ta -
cji hi sto rii kon cer nu 
Ge de on Rich ter pod -
czas ga li, o któ rej 
pi sa li śmy w po przed -
nim nu me rze, był
przy bli ża ją cy 110 lat
ist nie nia Fir my film

ani mo wa ny wy ko na ny
przez agen cję in te rak -
tyw ną SoInteractive.
Ani ma cję hi sto rycz ną 
opra co wa no w in no -
wa cyj nej tech ni ce 
POP UP. Cha rak te ry -
zu je ją nie tyl ko 
wy jąt ko wy efekt, ale

rów nież bar dzo pre -
cy zyj ny pro ces pro -
duk cji po le ga ją cy na
po łą cze niu dwóch
tech no lo gii: no wo cze -
snej trój wy mia ro wej
(3D) i kla sycz nej dwu -
wy mia ro wej (2D). Bu -
dyn ki pie czo ło wi cie
od wzo ro wa no na
pod sta wie zdjęć hi -
sto rycz nych. Po zo sta -
łe ele men ty, ta kie jak

tło, lu dzie, środ ki
trans por tu, wy po sa -
że nie wnętrz, zo sta ły 
na ry so wa ne i wy ko na -
ne me to dą po klat ko -
wą. Dba łość o de ta le 
i bo gac two prze ka zu
po tę gu ją wra że nie 
re al no ści każ dej 
z ma kiet, zdjęć i po -
sta ci bę dą cych nie ja -
ko na wy cią gnię cie
rę ki oglą da ją ce go. 

Fot. Archiwum Gedeon Richter Polska

tra dy Cja 
i no wo Cze Sność


