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Trei curente ale schimbărilor 

• Liberalizare  
• Schimbare 
economică 
• Schimbare 
profesională 
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- Proprietatea limitata la doar pentru 

farmaciști 

- Proprietate liberă, dar limitarea lanțurilor 

- complet liberalizate 

- criterii de stabilire 

- OTC exclusivitate farmacie 
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Deciziile Curții Europe de Justiție 

• În 2007, Comisia Europeană a inițiat o acțiune în 
justiție împotriva restricțiilor proprietății în Italia și 
Germania. 
• Comisia a susținut că astfel de restricții nu erau 
compatibile cu piața internă a UE. 
• În același timp, Curtea a considerat o provocare 
juridică pentru restricțiile de înființare a farmaciilor 
în Spania. 
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• Deciziile Curții Europe de Justiție 
 

• Curtea a confirmat dreptul statelor membre de a limita 
dreptul de proprietate asupra farmaciilor pentru 
farmaciștilor; 
• Curtea a argumentat că limitarea proprietății a fost 
necesară pentru a proteja independența farmacistului; 
• Într-un alt caz, Curtea a decis că restricționăriile 
geografice cu privire la înființarea de noi farmacii au fost 
justificate, în scopul de a asigura o distribuire 
corespunzătoare a farmaciilor pe întreg teritoriul. 



Norvegia  
Alliance apotek / Boots apotek, deținută integral  Apokjeden / Apotek 1, deținută integral 

Vitusapotek, deținută integral Farmacii de spitale publice  

Farmacii independente (fără afiliere la lanțuri)  Alte farmacii independente cu o conexiune la lanțuri 



 

Irlanda  
Independenți și lanțuri mici Proprietari de lanțuri corporatiste  



 

UK  
Independenți  Multiplii 



 

Olanda  
Independenți Multiplii 



 

Olanda 
Independenți  Multiplii 



Lloyds în Belgia  
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Unele gânduri privind liberalizarea 

• Farmacia europeană este încă o profesie 
covârșitoare independentă, și va rămâne așa și în viitor; 
• Dezbaterea acum în Europa nu este vorba doar 
despre legalizarea restricțiilor, ci dacă sistemele de 
liberalizare vor reduce costurile; 
• Provocarea pentru farmaciștii europeni este de a 
demonstra că modelele reglementate generează 
valoare adăugată. 
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Schimbare economică 



Sistemul de licitații olandez pentru generice 

Efectele licitație asupra prețurilor în Olanda, Top 10 pachete de vânzări, mai-iunie 2008  
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Sistemele de remunerare a farmacistului în UE 

- marjă pură 
- marjă predominantă 
- taxă pură 
- taxă/marjă 
- taxă predominantă 
- taxă/marjă 
- schimbări recente 





 
Schimbare economică 

• În multe țări UE marjele și taxe pentru farmacisti 
sunt reduse; 
• Se estimează că în următorii doi ani 80% din 
medicamentele eliberate în UE vor fi generice; 
• Marjele bazate pe sistemele de remunerare nu au 
fost concepute pentru genericele la prețuri foarte mici.  
• Farmaciile independente trebuie să ia în considerare 
moduri de a genera economii la scară largă pentru a 
face față provocărilor economice. 
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Schimbare profesională 



 

Modele de practică profesională în Europa 

• Professional practice is very similar across Europe.  
• Farmacia în Europa este încă dominată de modelul 
tradițional de eliberare. 
• O gamă largă de servicii, cum ar fi reviste de 
specialitate și alte servicii farmaceutice sunt disponibile 
în Marea Britanie, Olanda și într-o măsură limitată în 
Franța. 
• Practică profesională este foarte asemănătoare în 
întreaga Europă. 
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Ceea ce știm despre viitorul 
Sistemului de Sănătate European 

• Utilizarea rațională și adecvată a medicamentelor va deveni o 
preocupare centrală a sistemelor de sănătate, odată cu îmbătrînirea 
populației, atât din motive economice, cât și de sănătate; 
• 65% din persoanele de peste 60 de ani au două sau mai multe 
afectiuni cronice; 
• Pacienții de peste 65 de ani vor avea în medie 2-6 medicamente 
prescrise și 1-3.4 medicamente fără prescriere, cu 13 medicamente 
prescrise la limita superioară din gamă. 
• O prevalența mai mare pentru anumite boli, cum ar fi Alzheimer, 
Parkinson și insuficiență cardiacă. 
• Ratele de aderare la această grupă de vârstă sunt de 60% sau mai 
puțin. 
• Până la 50% din bolile cardiovasculare pot fi din cauza aderenței 
slabe. 



Ceea ce știm despre viitorul 
Sistemului de Sănătate European 

 Depistarea precoce și gestionarea eficientă a bolilor cronice va fi 
esențială în cazul în care costurile sunt incluse  
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Ceea ce știm despre viitorul Sistemului de 
Sănătate European 

Servicii de asistență primară/echipa de asistență medicală va trebuie să întreprindă noi roluri  



Ceea ce știm despre viitorul Sistemului 
de Sănătate European 

Va trebui să fie o schimbare semnificativă de la 
îngrijirea secundară la cea primară, și un sprijin mai 
mare pe îngrijirea de sine. 
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Unde va duce?  
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Privind înainte 
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Farmacia europeană a Blueprint-ului  



 

 

O rețetă pentru viitor 

� Este esențial ca farmacia să iși mențină punctele sale cheie: 
independență, valoarea, rețea / accesibilitatea și fiabilitatea; 

� Sistemele de remunerare s-ar putea muta dinspre marje spre taxe; 

� Oportunitățile oferite de către e-sănătate trebuie să fie luate, în special 
cu privire la dosarele medicației ale pacientului; 

� Noile serviciile nu ar trebui să fie văzute ca o înlocuirea a modelului 
farmaciei traditionale dar sprijinindu-l. 

� Viitorul farmaciei se află în mâinile practicieniilor de azi. 
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