Jak wprowadzić w Polsce
opiekę farmaceutyczną
Rola i wyzwania współczesnej apteki

15 tys.
aptek w Polsce

26 tys.

Trendy w opiece zdrowotnej
Wzrost wydatków na leki
Do 2020 r. przychody sektora
farmaceutycznego w skali
globalnej sięgną 1,3 bln dol.

Cyfryzacja farmacji
Nowe technologie wolniej,
ale wchodzą też do świata
farmacji i w niedalekiej
przyszłości mogą także
umożliwić obrót lekami online.

farmaceutów w Polsce

Wzrost na rynku leków
biologicznych
Obecnie sprzedaż leków
biologicznych i biopochodnych
wynosi ponad 4 mld zł.

62 proc.
Polaków niepokoi się o system
ochrony zdrowia

Automatyzacja w aptekach
Centralne sieci wymiany
danych między aptekami
a przychodniami i szpitalami
pozwolą na robotyzacje części
z obowiązków aptekarzy.

53 proc.

Polaków postrzega farmaceutę jako
główne źródło wiedzy o lekach

Wyzwania społeczno-gospodarcze

• W związku ze starzeniem się społeczeństwa przy jednoczesnym wzroście dochodu

mieszkańców do 2030 r., wydatki na zdrowie (publiczne i prywatne) wzrosną z około
6,3 proc. PKB, do około 8 proc. PKB.

•
•
•

36 proc. społeczeństwa przyznaje się, że cierpi na długotrwałe schorzenia.
12 proc. Polaków ma niezaspokojone potrzeby zdrowotne.

Informatyzacja opieki
zdrowotnej
W 2020 r. w Polsce ma
wejść w życie elektroniczna
dokumentacja, a wszyscy
farmaceuci mają mieć dostęp
do e-recept.

Apteka jako miejsce
diagnozy
Powstaje możliwość przeprowadzenia podstawowych badań
w aptece i włączenie apteki do
systemu zdrowia dzięki istniejącym i powstającym systemom
informatycznym.

363 dni wynosi przeciętny czas oczekiwania na zabieg u specjalisty w Polsce, czyli
trzykrotnie dłużej niż w krajach OECD.

Niniejsza broszura stanowi podsumowanie analizy, której wyniki przedstawiono w raporcie: „Jak wprowadzić w Polsce opiekę farmaceutyczną. Rola i wyzwania współczesnej apteki” przygotowanym przez
Deloitte Advisory Sp. z o.o. na zlecenie USP Zdrowie.

Rekomendacje
Realizacja działań w obszarze
reform i pilotaży systemu
e-recept, opieki koordynowanej
i farmaceutycznej.

Wdrożenie opieki koordynowanej
poprzez uzupełnienie roli lekarza
rodzinnego w ramach POZ
o opiekę farmaceutyczną.

Przeprowadzenie pilotażu opieki
farmaceutycznej z zachowaniem
standardów evidence-based policy.

Wypracowanie definicji opieki
farmaceutycznej i jej umocowanie
w systemie prawnym.

Efektywne wykorzystanie
e-recepty, jako narzędzia wymiany
informacji między pacjentem,
lekarzem i farmaceutą.

Zreformowanie opieki zdrowotnej
w oparciu o jeden z trzech
zaproponowanych scenariuszy.

Scenariusze wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce
Scenariusz 1:
Finansowanie przez
profilaktyczny
program zdrowotny

Scenariusz 2:
Nowe świadczenie
gwarantowane
na wzór POZ lub
w ramach POZ

Scenariusz 3:
Świadczenie
za dodatkową
odpłatnością
dla pacjenta

Zmiany
ustaw:
TAK

Zmiany
ustaw:
TAK

Zmiany
ustaw:
TAK

Odpłatność:
NIE

Odpłatność:

Koszt dla
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Koszt dla
MZ lub NFZ:

NIE
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Potencjalne
oszczędności
dla NFZ:
3,85 mld zł

Potencjalne
oszczędności
dla NFZ:
3,85 mld zł

Potencjalna
wielkość rynku
(suma zebranej
składki):
486,1 mln zł
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