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Preudarno (odgovorno) predpisovanje zdravil

Definicija SZO:

Racionalna farmakoterapija je bolniku prilagojeno zdravilo, 
ki je 
- smiselno za njegove težave (bolezen), 
- v odmerkih, ki so učinkoviti za določen/najustreznejši čas 
- in ki je stroškovno najugodnejše zanj in za družbo.- in ki je stroškovno najugodnejše zanj in za družbo.

Cit: Hoven JL in al: Eur J Clin Pharmacol 2005; 60: 831-34



Stroški za zdravstveno varstvo na prebivalca v l. 2011
v USD po kupni moči

Source OECD Health Data 2013



Stroški za zdravila na prebivalca v l. 2011
v USD po kupni moči

Source OECD Health Data 2013



Rast porabe zdravil

� Delež prebivalcev, ki so prejeli vsaj 1 rp (2013): 

� 73,0 %

� Porast 2001 – 2013:

� št. prejemnikov: + 5,6 %� št. prejemnikov: + 5,6 %

� porabe zdravil na prejemnika: + 60 %



Poraba zdravil na Rp in skupni izdatki zanje v Sloveniji 
v 2001 - 13
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Spremembe na področju cen in kritja zdravil ter nominalne rasti 
(brez inflacije, v %) skupnih izdatkov za zdravila na recept



Delež izdatkov za zdravila med izdatki OZZ in OZZ+PZZ



Stroški za „draga" in "ostala" zdravila na recept*

22,9 %

9

* Draga zdravila: >2.000 €/osebo/leto



Najvišja priznana vrednost (NPV)

• Najvišja priznana vrednost je cenovni standard, ki ga Zavod 
določi za posamezno zdravilo v skupini medsebojno zamenljivih 
zdravil in v terapevtski skupini zdravil, ki se financira iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti oziroma v 
ustreznem odstotnem deležu na podlagi zakona in glede na 
razvrstitev zdravila.

• Najvišja priznana vrednost za:
– medsebojno zamenljiva zdravila (od 2003)– medsebojno zamenljiva zdravila (od 2003)

– terapevtske skupine zdravil (primerljiva zdravila) – od 2013 
• sprejet zakon (ZUJF)

• Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo Ul 35/13



Terapevtske skupine zdravil (TSZ)

• Zavod določa TSZ na lastno pobudo.

• Podlaga za vključitev zdravil v TSZ so:

– terapevtska indikacija,
– merila iz 5. čl. Pravilnika o razvrščanju: 

• javnozdravstveni pomen,

• terapevtski pomen, 

• relativna terapevtska vrednost, 

• ocena farmakoekonomskih podatkov, 

• etični vidik, 

• podatki in ocene referenčnih virov.

• TSZ lahko vključuje naslednja zdravila:
– zdravila z eno učinkovino,

– zdravila z več učinkovinami,

– vse farmacevtske oblike, ki nimajo pomembnih razlik v klinični 
učinkovitosti in varnosti. 



Soglasje krovnih organizacij

• Strokovni svet za družinsko medicino 24. 5. 2013

• Glavni strokovni svet Slovenskega zdravniškega društva 14. 6. 2102

• Zdravniška zbornica Slovenije 7. 4. 2013

• Strateški svet za zdravila pri Ministrstvu za zdravje 30. 9. 2013



Izdatki za zdravila za spreminjanje ravni serumskih lipidov v 
obdobju 2001 – 13



TSZ lipolitikov: mesečna poraba 2012 - 14

NPV 6. 1. 2014



TSZ za znižanje serumskih lipidov: št. prejemnikov in poraba  
v 2012 – 14 po štirimesečnih obdobjih



TSZ zaviralcev ace: izdatki v obdobju 2001 – 13 v eur



TSZ zaviralci ace: mesečna poraba 2012 - 14

NPV 6. 1. 2014



TSZ zaviralci ace: poraba v obdobju jan. - april 2012 - 14



TSZ zaviralci ace: letna poraba v obdobju 2011 - 13



TSZ zaviralci ace: št. prejemnikov in poraba  v 
2012 – 14 po štirimesečnih obdobjih



TSZ zaviralci protonske črpalke: izdatki v obdobju 2001 - 13



TSZ zaviralci protonske črpalke: 
poraba v obdobju 2001 - 13



TSZ zaviralci protonske črpalke: 
mesečna poraba v obdobju 2012 - 14

NPV 1. 10. 2013



TSZ zaviralci protonske črpalke: št. prejemnikov in poraba  v 
2012 – 14 po štirimesečnih obdobjih



Vloga zdravnika

• Zdravnik mora vedeti, če je pacient pripravljen doplačati

• Recepte za zdravila predpiše v skladu z dogovorom s pacientom

• 23a. čl. ZZVZZ („ne zamenjuj!“): 

(2) Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka Zavod zagotavlja 

iz obveznega zavarovanja sredstva za zdravilo iz posamezne skupine 

medsebojno zamenljivih zdravil oziroma posamezne terapevtske skupine 

zdravil v skladu z razvrstitvijo na pozitivno ali vmesno listo v celoti oziroma 

v ustreznem odstotnem deležu, kadar iz zdravstvenih razlogov 

enakovredno zdravljenje z drugim zdravilom iz skupine med-sebojno 

zamenljivih zdravil oziroma terapevtske skupine zdravil ni mogoče. Za 

zdravstveni razlog se šteje alergija na zdravilo ali drug neželeni 

učinek zdravila, ki ogroža zdravje zavarovane osebe, in se 

dokumentira v zdravstveni dokumentaciji zavarovane osebe.



Pravila pri izdajanju zdravil

• Farmacevt sme menjati le medsebojno zamenljiva zdravila

• Acetilsalicilna kislina: primer podcenjevanja strokovnosti farmacevtov

• Vsa določila za izdajanje zdravil, ki se nanašajo na NPV, veljajo za običajne in 

obnovljive recepte (ORp). Lekarna ob vsaki izdaji zdravila upošteva veljavno NPV 

in veljavni status zdravila v skupini MZZ oz. TSZ na dan izdaje. Če zavarovana 

oseba za izdajo zdravila na ORp ne želi doplačati, ga farmacevt zaključi in oseba za izdajo zdravila na ORp ne želi doplačati, ga farmacevt zaključi in 

zavarovano osebo napoti k zdravniku po recept za zdravilo brez doplačila. 

• V primeru, ko je zdravnik za zdravilo iz TSZ, ki presega NPV, na recept pripisal "ne 

zamenjuj!" in se poleg podpisal, se izda predpisano zdravilo brez doplačila.



Prihranki (eur)

TSZ Vrednost rp
Vrednost 

OZZ

Skupni 

prihranki

Prihranki 

OZZ

Prihranki 

OZZ v %
Uvedba

Zaviralci protonske črpalke 13.249.227 1.647.496 2.310.024 231.002 14 1.10.2013

Lipolitiki 24.485.616 16.534.017 10.294.405 6.680.062 40 6.1.2014

Zaviralci angiotenzinske konvertaze 29.139.023 5.525.561 8.709.918 916.984 17 6.1.2014Zaviralci angiotenzinske konvertaze 29.139.023 5.525.561 8.709.918 916.984 17 6.1.2014

Acetilsalicilna kislina 4.417.317 3.111.351 1.588.797 1.112.158 36 31.3.2014

Imatinib 5.156.087 5.156.087 1.730.907 1.730.907 34 31.3.2014

Triptani 1.348.541 166.257 336.198 33.620 20 sept. 2014

SKUPAJ 77.795.811 32.140.769 24.970.249 10.704.733 33



Mednarodne izkušnje

• Nemčija je sistem NPV za terapevtske skupine zdravil uvedla prva na 
svetu že leta 1989

• Nizozemska od 1991

• Poljska

• Slovaška

• Španija

• Portugalska

• Litva• Litva

• Madžarska

• Češka

• Hrvaška

• V vseh državah se je sistem izkazal kot učinkovitega za obvladovanje 
izdatkov brez resnih „neželenih učinkov“ za bolnike



NADALJNJE INFORMACIJE: 

jurij.furst@zzzs.sijurij.furst@zzzs.si

01 30 77 230


