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Povzetek projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja za namen objave in predstavitve 
na spletni strani sklada. 
 
1. Polni naslov projekta: 
Umeščanje zdravil v slovenski zdravstveni sistem in njihova dostopnost pacientom 

 
2. V sodelovanju z: 
Astrazeneca UK Limited, podružnica v Sloveniji, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana. 

 
3. Besedilo: 

 
Sistem določanja cen in povračil za zdravila pridobiva vse večjo pozornost, saj predstavlja 
pomembno orodje za nadzor nad naraščajočimi stroški za zdravila. Trend naraščanja stroškov 
predstavlja tudi motiv za uvedbo sistemskih ukrepov za racionalizacijo izdatkov za zdravila. 
Pomanjkanje javnih sredstev za zdravila ima lahko za posledico zmanjšan dostop do zdravil. 
Bolniki so tako prikrajšani za določena že obstoječa zdravila in za sodobna zdravila, kar lahko 
zmanjša njihovo kakovost življenja. Poleg tega lastnosti trga zdravil vplivajo na farmacevtsko 
industrijo, ki potrebuje jasne signale za regulatorne postopke pri umeščanju in financiranju 
zdravil v slovenskem zdravstvenem sistemu. Spremembe v postopkih zahtevajo prilagoditev 
aktivnosti farmacevtske industrije za uspešno poslovanje. Nenazadnje, zakasnjeno 
umeščanje novih zdravil proizvajalcem onemogoča pridobitev prihodkov, s katerimi bi pokrili 
pomemben del naložb za razvoj zdravil. 
 
Ovrednotenje trga zdravil v času primanjkljaja javnih financ za zdravila predstavlja 
pomemben vir informacij za oblikovanje sistema določanja cen in povračil s strani plačnika. 
Pomembno vpliva na prilagoditve aktivnosti farmacevtske industrije in nenazadnje 
predstavlja pomembno informacijo za paciente, saj vpliva na njihove zmožnosti za koriščenje 
zdravil. 
 
V okviru aktivnosti projekta so študenti opisali mrežo držav, ki referira cene v Sloveniji. 
Oblikovanje najvišjih dovoljenih cen zdravil, ki se v Republiki Sloveniji financirajo iz javnih 
sredstev, je urejeno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/2006 in 45/2008) ter 
aktualnim Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini ter njegovimi 
spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 102/2010 in 6/2012). Glede na majhnost 
trga predstavlja poseben izziv veliko število držav, ki referira cene v Sloveniji. Iz tega naslova 
postane Slovenija pomemben dejavnik, ki vpliva na poslovanje farmacevtske industrije na 
precej večjih trgih. Posledično lahko pomeni takšen način bistveno večje omejitve za 
dodatno zmanjševanje stroškov za zdravila v Sloveniji.   
 
Študenti so izvedli tudi primerjavo vstopa in dostopa do novejših diabetoloških zdravil na 
podlagi IMS podatkov. Posebej pa je bil pripravljen  tudi sistematični pregled raziskav 
stroškovne učinkovitosti za izbrana novejša diabetološka zdravila.  
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Ključen rezultat projekta so vsekakor pridobljene znanja in veščine študentov. Tako so se 
poglobili v naravo diabetesa ter farmakoterapijske pristope zdravljenja diabetesa ter 
sistemskih omejitev, ki pri tem obstajajo. Razvili so kompetence za ovrednotenje lastnosti 
trga zdravil, vključujoč poznavanje sistema za določanje cen zdravil in sistema povračil za 
zdravila ter poznavanje sistemskih ukrepov za racionalizacijo izdatkov.  
 


