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1.)

Az inhalációs narkotikumok beszerzésére vonatkozó ajánlatok értékelése

A PTE OEC klinikáin 2004. évben több, mint 70 millió Ft értékben használtak fel inhalációs
narkotikumokat. A Gyógyszerterápiás Bizottság felkérésére az aneszteziológus szakemberek 2001.
áprilisban kialakították az isofluran és sevofluran hatóanyagtartalmú készítmények felhasználásával
kapcsolatos szakmai állásfoglalásukat (1. sz. melléklet). A forgalomban lévő inhalációs
anesztetikumok köre a 2003-ban törzskönyvezett isoflurane hatóanyagú Aerrane-nal (Baxter) bővült.
A cégek által ajánlott árakat elemezve a Baxter cég készítményei 30-35%-kal olcsóbban szerezhetők
be az Abbottéhoz képest (100ml, ill. 250ml kiszerelés áll rendelkezésre). Figyelembe kell venni
azonban azt is, hogy a készítmények alkalmazásához szükséges párologtatók (összesen kb. 25 db az
OEC klinikáin) tulajdonjoga nem minden esetben tisztázott – több klinika számára az Abbott cég
ajánlotta fel díjmentes használatra. Egyéb kedvezményként az Abbott cég a sevofluran fogyásához
kötött isofluran termékrabattot ajánlott fel. Ennek eredményeként a Forane vonatkozásában kb. 45%
árcsökkentés érhető el, amely azonban csak a Sevorane felhasználás növelésével valósítható meg.
A bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy a klinikákon használt párologtatók eredetét és
tulajdonjogát tisztázni kell. Az Abbott cég felé megfogalmazott elvárásuk szerint az isofluranra
felajánlott kedvezmény a klinikák gyógyszerfelhasználásában azonnal értékelhető legyen, és ne
kössék sevofluran felhasználásához. Ez azt feltételezi, hogy a termékrabatt a rendelt gyógyszerrel
együtt érkezik az intézménybe, így a gyógyszertár által kiállított belső bizonylaton az isofluran a
rabattnak megfelelő csökkentett áron szerepel (ez felel meg a PTE OEC következetesen folytatott
belső árképzésének).

2.)

Propofol hatóanyagtartalmú készítmények beszerzési lehetőségei

A PTE OEC klinikáin évek óta a Fresenius cég kedvező áron beszerezhető propofol generikumát
(Propofol-Fresenius) használják. A céggel kötött szállítási szerződés rögzíti az egyéb kedvezményeket
is: a cég által forgalmazott egyéb termékekre nyújtott közvetlen termékrabatt, valamint az éves
beszerzés utáni termékrabatt mértékét.
Az AstraZeneca által kidolgozott javaslat a Diprivanra kisebb kedvezményt biztosító termékrabattot
tartalmaz: a Diprivan eszerint a Propofol-Freseniushoz képest kb.30%-kal drágábban szerezhető be.
Ennek kompenzálására ajánlotta fel a cég a bupivacain hatóanyagú Marcain készítmények ingyenes
ellátását az OEC klinikái számára 2005. évre.
A Fresenius ajánlatának előnye, hogy 2001. óta a céggel kötött szállítási szerződésben foglaltaknak
megfelelően a termékrabatt együtt érkezik a rendelt áruval, így annak árcsökkentő hatása azonnal
realizálódik az alkalmazó klinikák gyógyszerfelhasználásában. Az AstraZeneca a bupivacain
formájában felajánlott „kompenzációját” figyelembe véve a Diprivan és a Propofol-Fresenius árszintje
közel megegyező, azonban az árcsökkentő hatás nem közvetlenül érvényesül, valamint a propofol és
bupivacain felhasználás nem párhuzamosan történik a klinikákon: van, ahol csak propofolt használnak
(Orr-Fül-Gége, Szívgyógyászat), más helyeken a bupivacain felhasználáshoz nem társul propofol
(Sebészet, Traumatológia, Urológia). A két hatóanyag eltérő felhasználása a kedvezményekből nem
egyenlő részesedést eredményezne a klinikák számára. (A bupivacain hatóanyagtartalmú
készítmények a Marcain hivatalos nagykereskedelmi árával összehasonlítva lényegesen kedvezőbb
áron is beszerezhetők – ezt a különbséget is figyelembe kell venni az AstraZeneca által felajánlott
„kompenzáció” során.) Tekintettel az OEC anyagi helyzetére, az aneszteziológus szakemberek
elképzelhetőnek tartják, hogy a propofol felhasználás a költségek további visszaszorítása érdekében az
elkövetkező időben csökkenni fog. A bizottság tagjai ezen szempontokat szem előtt tartva a Fresenius
cég ajánlatát tartják kedvezőbbnek, azaz az eddigi beszerzési gyakorlat folytatása mellett foglalnak
állást.
A Pécsi Tudományegyetem, mint a 2003. évi CXXIX. számú közbeszerzési törvény
alanyi hatálya alá tartozó szervezet, beszerzéseit a jogszabályi előírások szerint köteles lebonyolítani.
Az előzőekben tárgyalt gyógyszerkészítmények éves beszerzései meghaladják a törvény által
megszabott értékhatárt. A bizottság kéri, hogy javaslatait és döntését figyelembe véve készüljön az
Egyetem új Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően közbeszerzési terv, amely az érintett
hatóanyagokra vonatkozó tenderkiírás alapját képezheti.
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