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Medicamentele s-au scumpit nesemnifi cativ în 
ultimii zece ani, în comparaţie cu creşterile de 
preţuri la celelalte bunuri şi servicii. Totuşi, opiniile 
generale susţin că preţul doctoriilor a crescut accen-
tuat din 2000 încoace. Cum stau de fapt lu crurile?

Un raport al Eurostat referitor la evoluţia preţurilor 
de consum arată că, în timp ce preţurile generale s-au 
dublat faţă de începutul anilor 2000, cel al medica-
mentelor a înregistrat mai degrabă o stagnare, dacă 
ne uităm la creşterea de circa zece procente.

Ioana Cacovean, preşedintele Patronatului Farma-
ciştilor din România, spune că practica preţului redus 
al medicamentelor a funcţionat dintotdeauna, pentru 
că s-a lucrat la preţ minim european şi pentru că 
referinţa în calcularea medicamentelor se face la 
cursul BNR stabilit la începutul anului: „Istoria a 
dovedit că, până în anul următor, deşi cursul euro sau 
cel al dolarului se aprecia cu 20-30%, preţul docto-
riilor rămânea acelaşi“.

Farmacistul adaugă că, de-a lungul timpului, şi 
adaosul comercial al farmaciei a fost mult diminuat, 
ceea ce s-a refl ectat în evoluţia costurilor: „Dacă la 
începutul anilor 2000, marjele farmaciei erau de 
25%, la începutul anului trecut scăzuseră sub 1%, 
iar în prezent se afl ă la nivelul de 10-12%“.

Potrivit şefului PFdR, ceea ce înţelege populaţia 
din aceste scumpiri ar fi  de fapt „un nor de fum“. 
Un argument ar fi  că pacienţii sunt derutaţi de gradul 
diferit de compensare de la un an la altul. Aşa se 
face că, după ce mult timp pacientul a plătit doar 
10% din preţ, iar apoi a ajuns la un grad de 
compensare de 50%, este fi resc să constate o scum-
pire. Potrivit unui raport al Cegedim, companie de 
studii şi analize de piaţă specializate privind in-
dustria de îngrijire a sănătăţii, 90% dintre bolnavii 
care consumă medicamente pe bază de reţetă 
compensată plătesc jumătate din valoarea ei.

Pe de altă parte, nivelul de trai scăzut face ca o 
sumă de 30 de euro plătită pentru tratamentul lunar 
să fi e enormă, în timp ce europeanul plăteşte aceiaşi 
bani, dar câstigă de zece ori mai mult.

Pe de altă parte, din cauza scăderii puterii de 
consum, cererea se mută dinspre medicamentele 
plătite din buzunar înspre cele pe bază de reţetă.

„Ceea ce este important în evoluţia pieţei far-
maceutice este promovarea bunei utilizări a medica-
men telor, pentru că acestea nu trebuie judecate ca un 
bun de consum“, spune Petru Craciun, directorul 
Cegedim. Raportul trimestrial al companiei arată că, 
faţă de primul trimestru din 2009, piaţa farmaceutică 
a înregistrat o creştere de 22% în valoare, în principal 
din pricina creşterii preţurilor la medicamente din 
luna martie, ca urmare a actualizării cursului de 
schimb, de la 4 lei la 4,25 lei/euro.

Volumul total al medicamentelor a scăzut sem-
nifi cativ cu 7,5%, cele mai afectate segmente fi ind 
consumul din spitale (-15,2%) şi segmentul celor 
eliberate fără prescripţie medicală (-13,7%). Mu-
tarea cererii spre medicamente pe bază de reţetă nu 
este tocmai o veste bună pentru farmacii, dacă ne 
uităm la termenele de plată după care se face 
decontarea din partea Casei de Asigurări. Dacă în 
prezent banii vin după 210 zile, vară lui 2010 le-ar 
putea dubla la 360 de zile sau chiar mai mult.

La nivelul anului trecut, în topul preferinţelor la 
consumul de medicamente se găseau produse care se 
adresează luptei cu durerea. Potrivit unui top al 
BUSINESS Magazin, Nurofen se afl ă pe primul loc în 
rândul medicamentelor eliberate fără reţetă, cu zece 
milioane de unităţi vândute în 2009 şi o valoare totală, 
la preţul de achiziţie în farmacii, de circa 20 de milioane 
de euro. Cu 23% cheltuieli cu medicamente din totalul 
alocat sănătăţii, ţara noastra este în urma unor ţări ca 
Ungaria, Cehia sau Slovacia, care cheltuiesc pe me-
dicamente 30% din buget sau chiar mai mult.

Cu cât s-au scumpit de fapt medicamentele în ultimii 
10 ani?  
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