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1.)
Tájékoztató a PTE kincstári biztostól, ill. gazdasági
gyógyszerellátást is érintő gazdasági kérdésekről, intézkedésekről

válság-tanácsadóitól

a

A Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke és titkára az első napirendi pont előadójának a PTE OEC
gazdasági helyzetét is „válságkezelő” tanácsadó cég munkatársait hívta meg (ikt. sz.: V-45/EGY/2005,
kelt: 2005. január 7.). A felkérés indoka az volt, hogy az OEC kiadásai között jelentős tételt
képviselnek a gyógyszer, illetve gyógyszertári kiadások (az OEP bevételek kb. 10, ill. 11.5%-a),
továbbá 2005. január elején a lejárt gyógyszerszámláink összege meghaladta az 508 millió forintot.
Ezért a kincstári biztos, ill. tanácsadói számára a gyógyszerbeszerzések tekintetében indokolt és
sürgősen kivitelezendő lépésékre vonatkozó javaslataiknak a Gyógyszerterápiás Bizottsággal történő
megvitatására, ill. a gyors és hatékony információ átadásra kívánt lehetőséget biztosítani a meghívás.
A tanácsadók azonban az ülés időtartama alatt (13.30–15.30) nem érkeztek meg, továbbá semmilyen
jelzést sem adtak arra vonatkozóan, hogy távol maradnak.
A bizottsági ülés megkezdése előtt az OEC Elnöki hivatala is arról adott tájékoztatást, hogy a
meghívottak részt fognak venni a Bizottság ülésén. A történtekre tekintettel a Gyógyszerterápiás
Bizottság egyhangúan elfogadta, hogy felkéri OEC Elnökét, hogy gondoskodjon arról, hogy a
kincstári biztos és szakértői a gyógyszerfelhasználásra és beszerzésre vonatkozó tanácsaikat írásban
juttassák el a PTE OEC Gyógyszerterápiás Bizottságához. Ez alapján lehetséges ismételten napirendre
venni ezt a kérdést. A megküldött anyag alapján kitűzött ülésre, ill. vitára a tanácsadók ismételt
meghívását is szükségesnek tartotta a Bizottság.
A kiesett napirendre tekintettel -napirenden kívül- a 2004. év OEC gyógyszerfelhasználásról
hangzott el átfogó tájékoztatás. A PTE OEC teljes 2004. évi gyógyszertári felhasználása 1.722M Ft,
ezen belül a közvetlen gyógyszer 1.507M Ft, a kötszer 125M Ft, a fertőtlenítőszer 77M Ft. A PTE
OEC átlagár és a hivatalos hazai kórházi ár (bázisár) közötti különbség 526M Ft volt. Az ún.
különkerettel finanszírozott gyógyszereket az OEC klinikái 1.075M FT értékben használtak fel a múlt
évben. Az OEC gyógyító munkája során felhasznált teljes OEC „gyógyszerigény” 2.731M Ft, aminek
a 64%-át szerzi be közvetlenül az intézmény (OEC). A teljes gyógyszertári felhasználás 44%-a
tenderek keretében kerül az OEC-re. A beszerzések alapvető fontosságú eleme ezek alapján az, hogy a
526M Ft értékben realizált kedvezmények „veszteség” nélkül jussanak el az intézményhez. Mivel a
kedvezmények túlnyomó többsége (98%) közvetlen gyártói kedvezmény, ezért bármilyen beszerzési
változtatás esetén arról kell maradéktalanul gondoskodni, hogy ez a tétel hiánytalanul eljusson az
intézményünkbe.
A felhasználási tételek között legnagyobb részarányt jelentő anesztetikumok szakmai konszenzuson
alapuló beszerzésének egyeztetésére a Bizottság 2004. november 2-án tartott ülésén egy külön ad hoc
megbeszélést tartott szükségesnek összehívni. Az ülés összehívását a Bizottság azonban az ismertetett
változásokra („pénzügyi válsághelyzet”, tender, stb.) tekintettel az ülésen szereplő két napirendi

pontban foglaltak alapján meghozott döntések, tájékoztatások alapján látja csak indokoltnak, lehetőség
szerint 2005. február 15-ig.
2.)
Tájékoztató a PTE OEC közbeszerzési szakembereitől az idei évi törvényi előírások
gyógyszerellátást érintő kérdéseiről
A Gyógyszerterápiás Bizottság meghívására az ülésen részt vett a Gazdasági Igazgatóság
közbeszerzési ügyekkel foglakozó két munkatársa: Zabó Ildikó, Beszerzési Osztály vezetője és Wéber
Józsefné közbeszerzési tanácsadó.
Gazdasági Főigazgató Úr 2004. november 24-én kelt, december 6–én érkezett, levelében tájékoztatta
az Egyetemi Gyógyszertárat, hogy a 2003. évi CXXIX. számú közbeszerzési törvény rendelkezései
alapján a Pécsi Tudományegyetem, mint a törvény alanyi hatálya alá tartozó szervezet, beszerzéseit a
jogszabályi előírások szerint köteles bonyolítani. Ennek értelmében az Egyetemi Gyógyszertár
beszerzéseit áttekintette, és a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez az értékelést segítő adatokat 2004.
december 21-én (ikt. sz.: V-1850/EGY/04) megküldte a Gazdasági Főigazgatóság részére. Tekintettel
arra, hogy a gyógyszer speciális árunak tekintendő, az összefoglaló az ezzel indokolható kérdéseket,
megjegyzéseket, megfontolásra érdemesnek vélt javaslatokat is részletesen tartalmazta.
Zabó Ildikó tájékoztatójában összefoglalta a törvény Magyarország 2004. évi uniós csatlakozását
követő változásait, amelyek elsősorban az értékhatárokra vonatkoznak. A törvény értelmében az áru
illetve szolgáltatás beszerzése esetén a legalsó értékhatár nettó 2 millió Ft. Ezen értéket meghaladó
beszerzések esetén – a korábbi szabadkézi vételnél kötöttebb – közbeszerzési eljárást kell
lebonyolítani, melyre vonatkozóan a törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok előírásai mellett az
Egyetem új Közbeszerzési Szabályzatának rendelkezéseit is figyelembe kell venni. Ennek megfelelően
minden költségvetési év elején az Egyetem köteles éves összesített közbeszerzési tervet készíteni a
tárgyévre tervezett beszerzéseiről.
A tájékoztató után több hozzászólás és kérdés hangzott el az ülés résztvevői részéről. Egyetértettek
abban, hogy az ülés elején elhangzott, a gyógyszertár beszerzéseiről szóló összefoglalóban jelzett
tetemes összegű kedvezmény (526M Ft) megőrzése elsőrendű feladat. Ez a kedvezmény „tömeg”
tételesen dokumentált, folyamatosan és jól nyomonkövethető: napi, heti, havi bizonylatok, ill.
kimutatások alapján, valamint az intraneten 24 órás adatfrissítéssel megjelenő oldalon
(http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/pharmacy.lasso). Hatékony eszközöket kell találni továbbá arra,
hogy a gyógyszerbeszerzés közbeszerzés következtében várható drágulását megakadályozzuk. Ezért a
beszerzések eddig bevált monitorozását, előértékelését továbbra is maradéktalanul és teljeskörűen
alkalmazni kell. A Bizottság egyértelmű álláspontja, hogy a kiírások csak az előzőekben
megfogalmazott célokat szolgálva, szakmai és gazdasági felelősségvállalást is felmutató tartalommal
készíthetők elő. A Bizottság a kiírásokat véleményezésre, azok kiírását megelőzően, kéri bemutatni.
Az elhangzottak alapján egyértelműen kiderült, hogy az Egyetem gazdálkodási jogkörrel rendelkező
szervezeti egységei kötelesek érvényt szerezni a törvényi előírásoknak. Ennek megvalósítására
munkacsoportokat hoznak létre, amelyek által összeállításra kerülő, a közbeszerzési eljárás
lebonyolítását szolgáló anyagokat az Egyetemi Gyógyszertárban történt értékelést követően a
Gyógyszerterápiás Bizottság elé kell terjeszteni véleményezés, illetve jóváhagyás céljából.
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