ZDRAVOTNÍ TRH
NĚMECKO

Online seminář:
Export do NĚMECKA v oblasti zdravotnických
prostředků
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DATA
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

LÉKÁRNY

▪

103 zdravotních pojišťoven (2021)

▪

18 753 lékáren

▪

1815 zdravotních pojišťoven v
roce 1970

▪

21 350 lékáren

▪

56,7 mld. € obratu

▪

2,78 mil. - jedna lékárna

▪

73 milionů pojištěných
▪

9 milionů privátních pojištěnců

▪

16 milionů financováno
příspěvkově

▪

57 milionů běžných pojištěnců

▪

90 % - léky,

▪

10 % - zdravotní produkty a
kosmetika

DATA
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÉKAŘI
▪

1914 nemocnic
▪

590 soukromých nemocnic

▪

19,4 milionů ošetřených pacientů za rok (Náklady:
115,1 mld.)

▪

161 000 lékařů (115 000 v ambulanci)

▪

553 milionů ambulantních zákroků za rok

▪

V průměru stojí 475 € ročně ambulantní ošetření za
jednoho pacienta a 4 300 € za ošetření v nemocnici

▪

Obrat – zdravotní trh v Německu – 425 mld. Euro (2020)

DATA
ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÉKAŘI
▪

Polikliniky
(německy:
MVZ
Medizinische
Versorgungszentren) - jejich počet intenzivně roste
(2019 – 3 600 poliklinik - nejvíce v Bavorsku, v
Severním Porýní-Vestfálsku a v Dolním Sasku).

▪

43,1% vlastníků poliklinik jsou nemocnice, 41%
lékaři (nejvíce obvodní lékaři, internisté, chirurgové
a ortopedi)

▪

1 800 záchranných služeb (Červený kříž, Arbeiter
Samariter Bund, Johanniter Unfall Hilfe, Malteser,
hasiči, a malé regionalní služby.)

▪

„Falck“ je dánská společnost silně zaměřená na
vozy záchranné služby, která se velmi intenzivně
rozvijí na německém trhu.

„LEISTUNGSERBRINGER“
POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
Poskytovatel zdravotních služeb pod zákonem SGB XII a SBG, SGB - Sociální zákoník

„Lékaři, zubaři, nemocnice, lékárny, ale také další zdravotní poskytovatelé jako například
ergoterapeuti nebo porodní asistentky vykazují také v rámci zdravotního zákona svoje zdravotní
výkony pojišťovnám. Pro tyto obory se vytvořil společný název „Leistungserbringer“.

Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Apotheken, aber auch eine Vielzahl anderer Anbieter von
Gesundheitsleistungen wie Ergotherapeuten oder Hebammen stellen im Rahmen der
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Leistungen bereit. Sie werden unter dem
Begriff Leistungserbringer zusammengefasst“.

„LEISTUNGSERBRINGER“
POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NEMOCNICE, STRUKTURA, ORGANIZACE
▪

532 “freigemeinnützige Krankenhäuser“
▪ Sociální sdružení, charitativní nebo církevní organizace

▪

458 „öffentliche Krankenhäuser
▪ (Korporace, ústavy nebo veřejnoprávní nadace
okres, město, společenství….)

(Kraj,

▪

586 privátních nemocnic
▪ (největší: Helios, Asklepios, Rhön Klinikum, Sana) - velmi
přísně regulují nákup a reprezentanti firem mají velmi
omezený přístup do těchto nemocnic)

▪

17 důležitých soukromých nákupních korporátních spol.
▪ (Einkaufsgemeinschaften)

▪

Bez registrace u těchto nákupních společností není možné
něco prodat.

▪

DRG – Systém proplácení (např. tříselná kýla se síťkou
laparoskopicky = 2.000 €)

NEMOCNICE, STRUKTURA, ORGANIZACE
NEJVĚTŠÍ NÁKUPNÍ
SPOLEČNOSTI
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

AGKAMED
Clinikcpartner eG
EKK
igefa
Johannesstift Diakonie gAG
Marienhaus GmbH
Median
Mediclin, P.E.G. plus
Prospitalia
Schön Kliniken
Unico (přechod do Sana)
Armáda SRN

NÁKUPNÍ SPOLEČNOSTI
(INFORMACE)
▪

Smlouva o bonusu a úhradě

▪

Problém nákupních společností nesplnění přislíbeného množství
objednávek

▪

Ceny jsou transparentní
(nemocnice často přechází s
nákupy od jedné společnosti ke
druhé)

▪

Výhodou je také logistika (dodávka
až na oddělení), šetří se skladovací
prostory (většina nemocnic sklad
nevlastní)

LÉKAŘI (PRAXE)

▪

101.932 lékařů („Artzpraxis“)

▪

Dodavatelský trh je velmi regionální

▪

Rozlišují
produkty
mezi
“Praxisbedarf“
a
„Sprechstundenbedarf“ (Důležitý pro financování
lékařů (více paní Gützlaff)

▪

Největší odborné skupiny: Praktičtí lékaři, internisté,
ortopedi a chirurgové

LÉKAŘI (PRAXE)

▪

70 % ze všech akutních vyšetření se uskuteční u
lékařů v ambulancích

▪

Více a více lékařů prodávají jejich smluvní povolení
s pojišťovnami poliklinikám (zejména ve východním
Německu) a
potom mají stávající dodavatelé
problém, protože se mění dodavatelská struktura,
polikliniky nakupují poté skrz nemocnici a využívají
jejich dodavatelů (lékař se stává běžným
zaměstnancem polikliniky).

▪

Na poliklinikách již pracuje kolem 10.000 lékařů a
toto číslo neustále roste

LÉKÁRNY
▪

V roce 2004 zrušen princip „1 lékárník = 1 lékárna“

▪

DULEŽITÉ: Každý produkt pro musí mít PZN číslo
(Pharma-Zentral-Nummer)
▪ Osmimístné číslo pro identifikaci všech produktů
▪

Číslo musí byt vytištěné na balení produktu

▪

Ohlášení probíhá přes www.ifaffm.de

▪

V budoucnosti očekáváno převedení německého
PZN na evropský sytém PPN (Pharmacy Product
Number)

▪

Nejdůležitější dodavatelé: NOWEDA (družstvo),
Alliance Health Care, McKesson Europe AG a
Sanacorp Pharmahandel GmbH (družstvo)

▪

(Alliance Health Care a McKesson se aktuálně
spojují)

DODAVATELÉ
▪

MedTec Branche zaměstnává kolem 215 000 lidí.

▪

Obrat z MedTech-Branche 33.4 Mld. € (2019)

▪

Export - 65%

▪

93% všech podniků má méně než 250 zaměstnanců

▪

Pouze 90 MedTech podniků nad 250 zaměstnanců

▪

1/3 obratu MedTech firem tvoří produkty, které nejsou
starší než 3 roky

▪

Průmerně 9% z celkového obratu se investuje
výzkumu a vývoje.

▪

Nejvetši výzva: Nový MDR (Medical Device Regulation)

do

PRŮZKUM

Průzkum všech 220 BVMeD
podniků dle MDR:
• 94% z nich očekává vetší ceny
• 10% firem zanikne a 30%
produktů zmizí z trhu (Odhad)
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