FARMACEUTÉ SI LÉKY NA
ALERGII DRŽÍ
Praha 28. května 2015 – Státní ústav pro kontrolu léčiv snížil úhrady antihistaminik o 40
procent. Stát tak plánuje ušetřit až 200 milionů ročně. „Farmaceutické firmy se proto
patrně zaměří na posílení prodeje léků bez předpisu, protože jejich cenu stát nereguluje,“
míní Jiří Stránský ze Sprinx Systems.
„Tlak na cenu ze strany regulátora přetavili výrobci úspěšně do přesunu velkých brandů do
segmentu volně prodejných léků, kde neexistuje cenová regulace a otevírá se větší prostor
pro přímý marketing, než u léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění,“ říká ředitel
divize Pharma společnosti Sprinx Systems Jiří Stránský. „Volně prodejná antihistaminika
nejsou cenově regulována, takže se na jejich konečné ceně nakonec podepisuje hlavně
konkurenční prostředí.“
Na dostupných datech je patrné, že před zhruba pěti lety došlo k přerozdělení trhu. Firmy
jsou v této skupině v součtu stejně velké, jako před rozdělením. Také je patrný pokles
v cenách, v počtu prodaných balení se ale nemění. „Znamená to, že i když se prodává stejné
množství, dochází k poklesu tržeb,“ komentuje Jiří Stránský. „Nevypadá to ale, že by
docházelo k odchodu výrobců ze segmentu. Z dat je zjevné, že velcí hráči se zůstávají a trh
neopouští.“
Skupina alergiků se v České republice rozrůstá zhruba o 13 tisíc lidí ročně. Běžné jsou alergie
na kvetoucí stromy, trávy, kočky a psy a přibývá i potravinových a lékových alergií.
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