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SPOROČILO ZA JAVNOST O PROBLEMATIKI UPORABE NEVELJAVNIH CEN ZDRAVIL IN VPLIV 
NA PRESKRBO PACIENTOV Z ZDRAVILI 
 
 
V zvezi z opozorili glede morebitnih motenj pri oskrbi z zdravili JAZMP podaja naslednjo izjavo. 
 

JAZMP meni, da je nedopustno, da se v času do implementacije rešitve zaradi neurejenih 
poslovnih razmerij med posameznimi udeleženci v prometu z zdravili  jemlje za talce bolnike z 
zavrnitvijo izdaje zdravil. Opozorila LZS v zvezi z omejevanjem dostopnosti do določenih 
zdravil, ki so jih lekarne plačale po previsokih cenah, so neutemeljena, saj so vsa ta zdravila na 
slovenskem trgu dostopna in imajo zagotovljen ustrezen delež  kritja iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Vsa ostala razmerja lahko vsi udeleženci v prometu z zdravili, tj. 
imetniki dovoljenj, na podlagi katerih so zdravila v prometu, veletrgovci in lekarne uredijo s 
pristojnimi  institucijami brez tega, da bi bolnikom omejevali dostop do zdravil. Zato JAZMP 
meni, da ni razloga za zavrnitev izdaje zdravil bolnikom in prav tako ni razloga za nadaljnje 
odlašanje pri  uvajanju spodaj opisane rešitve z dodatno kontrolo cen, ki jo omogoča Splošni 
dogovor ZZZS. 

 
JAZMP postopke na področju cen zdravil izvaja v rokih, pri najvišjih dovoljenih cenah pogosto še 
bistveno hitreje, pri povečanem številu vlog za določitev izredne višje dovoljene cene pa na zakonit 
način roke podaljša le v izjemnih primerih z ustreznimi sklepi, ki jih zavezanci prejmejo pravočasno.  
JAZMP ne more vnaprej zagotoviti zakonitega ravnanja udeležencev v prometu z zdravili. Po drugi 
strani pa JAZMP na podlagi prejetih prijav o uporabi neveljavnih cen že izvaja nadzorstvene postopke 
v zadevi.  
 
JAZMP poudarja,  da ima Splošni dogovor, ki ga ZZZS sklene z izvajalci lekarniške dejavnosti in ki ga 
je potrdila Vlada R Slovenije konec prejšnjega meseca,  rešitev za dodatne kontrole cen, za katero je 
JAZMP prepričana, da bo praktično v celoti odpravila nastali problem. Za tehnične lastnosti te rešitve 
je LZS vedela že od februarja letos, ko so se Ministrstvo, ZZZS, JAZMP, LZS in veletrgovci z zdravili o 
njej sporazumeli,  formalno pa bi jo LZS lahko implementirala že v začetku tega meseca.  
 
Rešitev je v tem, da se na podlagi podatkov iz Centralne baze zdravil (CBZ), katere skrbnik je ZZZS, 
omogoča trajno kontrolo veljavnih cen zdravil pri veletrgovcih ki oskrbujejo slovenske lekarne. Pri tem 
so lekarne imele dostop do teh podatkov preko poslovnega dostopa do CBZ že vrsto let, veletrgovci 
pa so podatke dobivali izključno od svojih dobaviteljev, ne pa tudi od lekarn. Zgoraj omenjena rešitev 
omogoča kontrolo reguliranih in kar je še bolj pomembno, kontrolo tudi nižjih dogovornih cen, ki jih v 
omenjeni bazi evidentira ZZZS, in sicer za vsa zdravila, ki jih lekarne naročajo pri veletrgovcih na 
dnevni bazi. 
 
JAZMP ni jasno, zakaj se ta rešitev še ne izvaja. Prepričani smo, da bo bistveno zmanjšala oziroma 
praktično v celoti  odpravila pojav neveljavnih cen zdravil. Vzrok za uporabo neveljavne cene lahko 
nastane na vseh ravneh prometa z zdravili na debelo in tudi na drobno, ker gre za kombinacijo več 
tisoč zdravil in več sto udeležencev v prometu, kar pri 16 milijonih letno v R Sloveniji izdanih receptov 
pomeni množico poslovnih dogodkov, kar kliče po nujnosti uvedbe omenjenih dodatnih kontrol. 
 


