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A Bizottság rendkívüli ülésének egyedüli napirendje a PTE OEC Elnökének 9-1897/2004.
(kelt: 2004.06.29-én) számú intézkedése volt. Az intézkedés az OEC klinikák számára havi
gyógyszerfelhasználási normákat is megállapított (2004. évi első öt hónap tényleges felhasználása
alapján számított átlagos havi érték 94%-a). A norma megállapítás alapvető célja és szándéka volt,
hogy az OEC rendkívül kedvezőtlen gazdasági helyzetére figyelemmel a klinikák „kiadásai, ill.
felhasználásai” a „bevételeikkel, ill. finanszírozott teljesítményükkel” összhangban legyenek, segítve
ezzel az OEC szükséges és halaszthatatlan konszolidációját.
A Bizottság az intézkedéssel kapcsolatban az alábbi megállapításokat hangsúlyozta:
A kényszerű intézkedés ellenére, illetve mellett a betegellátás prioritása természetesen meg
kell, hogy őrződjön a PTE OEC klinikáin! Ezzel összhangban a megállapított norma meghaladása
nem a gyógyszerek klinikára történő kiadásának megszűntetését, hanem egy szigorított elszámolás és
dokumentáció bevezetését (igényléseiket ezt követően egy erre a célra rendszeresített adatlap
kitöltésével kell leadni), továbbá annak az elvnek az érvényesülését jelenti, hogy a finanszírozott
teljesítménynövekedésnek kell alátámasztania a kiadás/felhasználás növekedését. Az esetleges
túllépések értékelése a tárgyhót követően, a teljesítmény adatok megismerése után (amelyet a GH
biztosít) történjen. Az intézkedésben megadott, OEC Elnöke számára készülő jelentés is ezeket az
adatokat értékelje.
A PTE OEC lejárt, kifizetetlen számláinak összege az elmúlt hónapban ismét tetemes
mértékűvé duzzadt, július 12-én meghaladta a 258 millió forintot. Ez a jelentős tartozás megnehezíti a
beszerzéseket. Továbbra is jelentős továbbbi összeggel terheli a gyógyszerbeszerzéseket a késedelmi
kamatösszeg is. Amennyiben a tartósan kifizetetlen gyógyszerszámlákat továbbra sem rendezi az
OEC, akkor számolni kell azzal a lehetőséggel is, hogy több szállító is rövid időn belül leállítja a
szállításait.

A Bizottság ismételten kiemelte azt a korábban is már ismertetett álláspontját, hogy az eddigi
tapasztalatok szerint a gyógyszerbeszerzésekre vonatkozó megszorító intézkedésekkel igen mérsékelt
adósságcsökkenést lehetne elérni (a betegellátás biztonságának megőrzése mellett). A Bizottság
álláspontja szerint nem szabad figyelmen kivül hagyni azt a szempontot sem, hogy a deficetes helyzet
elsődleges okát nem a gyógyszerkiadásokban kell keresni, ennek megoldása csak részleges, rendkívül
korlátozott, de kétségtelenül fontos eredményt hozhat.
A Bizottság felhívja a figyelmet, hogy az intézkedés azon klinikák számára különösen
hátrányos, akik már a számítás alapját adó időszakban is szigorú belső takarékosság mellett működtek.
Az intézkedés a Bizottság véleménye szerint továbbra sem készteti a klinikákat az OEC
gazdálkodása számára rendkívül előnytelen, területi ellátási kötelezettséggel sem indokolható deficites
beavatkozások nevesítésére és indokolt felszámolására. Az intézkedés nem a felhasználásokhoz
hasonló határozottságot mutat ezen a területen.
Az utóbbi időszakban megnövekedett a környező kórházakból a „költséges” betegek
átirányítása a PTE OEC klinikáira. Ezen esetek szakmai kezelésére és financiális elszámolására
eddiginél hatékonyabb és teljeskörűbb PTE OEC gyakorlatot kellene kialakítani.
A Bizottság az AITI esetében a gyógyszernorma betartását (is) a műtétek másutt történő
indikálása miatt nehezen látja teljeskörűen kivitelezhetőnek (pl. az AITI gyógyszernormájának
kimerülése nem jelenti/jelentheti a műtétek elhalasztását). A Bizottság javaslata szerint ebben az
esetben a műtétet végző klinika gondoskodjon a szükséges gyógyszerekről is.
A gyógyszerfelhasználási adatok reális értékelése érdekében a Bizottság javasolja, hogy
elemezzék a Gazdasági Igazgatóság rendelkezésére álló teljesítményadatokat, összevetve a HBCS
közvetlen gyógyszerköltség adataival. Az elemzés eredményei kerüljenek figyelembevételre a
gyógyszernormák korrekt kialakításánál.
Végezetül a Bizottság megállapította, hogy az intézkedés folyamatos monitorzása és követése
szükséges. A szeptemberi ülésén a Bizottság ezek alapján értékeli a júliusi és augusztusi hónapok
klinikai adatait.
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