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1.)
Közbeszerzési terv értékelése, közbeszerzés szempontjából kiemelt gyógyszercsoportra
vonatkozó követelmények meghatározása
A közbeszerzési terv, a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Gyógyszerterápiás Bizottság
kezdeményezésére Szabó Hajnalka közbeszerzési menedzser tartott tájékoztatót.
Gazdasági Főigazgató Úr 189-280/G2/2005. ikt.sz. levelében foglaltaknak megfelelően az Egyetemi
Gyógyszertár elkészítette – a PTE OEC klinikáinak 2004. évi felhasználását irányadó, tájékoztatási
alapnak tekintve – a PTE ÁOK & OEC 2005. évi közbeszerzési tervét, készítmények és hatóanyagok
szerinti csoportosításban. A korábban kijelölt szempontok alapján javaslat történt annak a
hatóanyagcsoportnak a kijelölésére is, amelyre elsőként történhetne meg a közbeszerzési pályázat
kiírása. Célszerűen olyan csoport került kiválasztásra, amely jól körülhatárolt, nem tartalmaz túl sok
készítményt és hatóanyagot, ugyanakkor jelentős az OEC ráfordítása/kiadás ezekre a készítményekre,
éves felhasználása tervezhető, alkalmazásaik tekintetében szakmai konszenzus van. Ez az általános
érzéstelenítők csoportja.
A közbeszerzési eljárás kiírásához meg kell határozni azokat a „műszaki specifikációkat”, amelyek azt
szavatolják, hogy azoknak (vagy azokkal minden szempontból egyenértékű) a készítményeknek a
beszerzését biztosítsuk, melyek a tapasztalat szerint a terápiában megfelelően használhatók. Ennek
alapján a műszaki specifikációnak tartalmaznia kell a hatóanyagtartalmat, koncentrációt, kiszerelést,
alkalmazás módját, csomagolást.
Annak érdekében, hogy a PTE OEC számára eddig elért kedvezmények mértéke kedvezőtlen irányba
ne változzon (min. követelménynek kell tekinteni az eddigi árkedvezmények realizálását),
körültekintően kell meghatározni az ajánlatok értékelésének szempontrendszerét is, amely az ellátásra,
beszállításra vonatkozó feltételeket is rögzíti (l. részletesen: V-1850/EGY/04. ikt. számú, 2004.
december 21-én kelt anyagban).
A közbeszerzési pályázat kiírása előtt a Bizottság tagjai az összeállított anyagot
tájékoztatásul/véleményezésre megkapják, valamint a Gyógyszerterápiás Bizottság egyik feladata
lehet a tenderértékelésben való részvétel is.
A fentiek alapján a közbeszerzési eljárás fokozatos, „lépésenkénti” kiterjesztése a PTE OEC
gyógyszerbeszerzésének egészére, lehetővé teszi egy sajátos, az OEC klinikái számára egyértelműen
és dokumentáltan előnyt jelentő közbeszerzési rendszer létrehozását.
2.)
PTE OEC gyógyszerfelhasználás 2005. évi alakulása; az OEC Elnöki utasítás szerinti
gyógyszernormák kincstári biztos általi módosítása
A PTE OEC Elnökének 2004.06.29-én kelt utasításának megfelelően 2004. július 1-i hatállyal
bevezetésre került az intézeti gyógyszerfelhasználási norma. Ennek kihasználásáról a felhasználók
minden gyógyszertári kiadáskor a belső bizonylaton folyamatos tájékoztatást kaptak. A kincstári
biztos és munkatársai klinikai látogatásain elhangzottak alapján érkeztek a gyógyszertárba kérdések a
gyógyszernormák módosítására vonatkozóan. A gyógyszertár 2005. március 30-án a PTE OEC

Elnökéhez címzett levélben kért tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy történt-e változtatás a
gyógyszertári felhasználási normák megállapításában. Erre a levélre válasz nem érkezett, valamint
információ hiányában az OEC gazdasági vezetője sem tudott a kérdésben érdemi felvilágosítást adni.
A Gyógyszerterápiás Bizottság álláspontja szerint célszerű a felhasználók számára egy iránykeret
meghatározása, amelynek érdekében előzetes számítások történtek. Az előző időszak gyógyszertári
felhasználásának átlagát célszerűen egy olyan szorzóval egészítik ki, amely a klinika teljesítményének
változását jelzi, azaz egy teljesítménynövekedés mindenképpen indokolja a gyógyszertári felhasználás
növelését. Erre vonatkozóan megfelelő kiindulási alap a 2004. évi átlag havi gyógyszertári
felhasználás, kiegészítve a 2005.I-V. havi átlag HBCs és a 2004. évi havi átlag HBCS hányadosaként
számított teljesítményarányos mutatóval. Az így megadott gyógyszertári felhasználási norma 2005.
július 1-től lép életbe és a klinikák gyógyszer, kötszer és fertőtlenítő felhasználását külön-külön
követi nyomon.
3.)

A gyógyszer-alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása

3.a)
Cefzil 250mg és 500mg filmtabletta, 125mg/5ml és 250mg/5ml por szuszpenzióhoz
(hatóanyaga: cefprozil, gyártója: Bristol-Myers Squibb Kft.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Vóna Ida (Fül-Orr-Gége Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Cefprozil alapanyagú gyógyszerként egyedül törzskönyvezett,
alaplistán nem szereplő, széles körű fül-orr-gégészeti indikációjú készítmény.”
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
Cefprozil hatóanyagú készítmény eddig nem volt a gyógyszer-alaplistán. A kezelési költség
vonatkozásában egyéb azonos hatástani csoportba tartozó készítményekkel összehasonlítva a napi
kezelési költség kedvező (csak az Augmentin készítmények ára alacsonyabb). Az előzőek alapján a
Bizottság a Cefzil alaplistára vételét támogatólag jóváhagyja.
3.b)
Duopril tabletta (hatóanyaga: fosinopril+hydrochlorothiazid, gyártója: BristolMyers Squibb)
A gyártó cégtől érkezett javaslat korábban érkezett az alaplista bővítésére, így a klinikai beadvánnyal
most vált együttesen értékelhetővé az anyag.
A javaslatot benyújtotta: prof. dr. Nagy Judit, dr.Kassai Gábor (II.sz.Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „A legújabb szakmai irányelvek javasolják a kombinált
antihypertensiv szerek (ACEI+HCT) készítmények adását, mivel hatékonyabbak, a beteg számára
jobban tolerálhatók és a compliancet javítják.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
Mivel a beadvány a Gyógyszerterápiás Bizottság előző ülésén jelzett igényének megfelelően
kiegészítésre került, a Bizottság a készítmény listára való vételét támogatja mindaddig, míg az ellátást
a beadványban feltüntetett 0 Ft áron biztosítják a klinikák számára.
3.c)
Travatan 40mcg/ml oldatos szemcsepp (hatónyaga: travoprost, gyártója: Alcon)
A javaslatot benyújtotta: dr. Vékási Judit (Szemészeti Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Innovatív terápiát jelentő prosztaglandin analóg, egyedüli teljes
PGF2alfa receptor agonista, 100%-osan stimulálja a PGF2alfa receptort, s ezzel erőteljes (30-35%) és
tartós szemnyomáscsökkentő hatást biztosít. Állandó diurnális szemnyomás kontrollt biztosít, ami
elősegíti a látótér hosszú távú megőrzését. Mono és adjuváns terápiában egyaránt hatékony.
Biztonságos, jól tolerálható, naponta egyszer adagolandó, szobahőmérsékleten tárolható. A beteg
számára kedvező áron elérhető.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással. A cég
által jelzett IV. fázisú klinikai vizsgálatról nincs információ a gyógyszertárban.
Azonos ATC csoportba tartozó szemcsepp szerepel a gyógyszer-alaplistán – Xalatan – a , amelyhez
képest a Travatan becseppentést követően hamarabb kialakul, és szintén 24 órán át tart a
szembelnyomást csökkentő hatás. A cég által ajánlott beszerzési ár 3098 Ft + Áfa, ami kb. 60Ft/nap
kezelési költséget jelent. A beadványt a Bizottság támogatja tekintettel a készítmény előnyeire és
kedvezőbb árára, azzal egyetértésben, hogy a korábban Xalatanra beállított glaucomás betegek
terápiáját a klinika nem kívánja megváltoztatni. A gyógyszert forgalmazó cég a gyógyszerminták
mennyiségét, valamint a folyamatban levő klinikai vizsgálat dokumentációját a listára kerülés előtt
rendezi.
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3.d)
Nidol 100 mg tabletta (hatónyaga: nimesulid, gyártója: Nycomed, hazai képviselete:
Kéri Pharma Kft.)
A gyártó cégtől érkezett javaslat korábban érkezett az alaplista bővítésére, így a klinikai beadvánnyal
most vált együttesen értékelhetővé az anyag.
A javaslatot benyújtotta: dr. Domán István, dr. Than Péter (Ortopédiai Klinika); dr Naumov István
(Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „2004-ben és 2005-ben a készítmény ingyen ált a klinikák
rendelkezésére. A gyógyszer rendelhetőségét leegyszerűsítené az alaplistára való felvétele”
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyógyszer-alaplistán szerepel nimesulid hatóanyagtartalmú készítmény (Mesulid), amely
folyamatosan ingyen áll rendelkezésre. A beadványban a PTE OEC számára nyújtott kedvezményként
100% termékrabattot jelölt meg a forgalmazó cég. A két készítmény az OGYI hivatalos állásfoglalása
szerint egymással helyettesíthető, ezért a Bizottság úgy döntött, hogy a 0 Ft áron rendelkezésre álló
gyógyszer használatát támogatja, a Nidolra vonatkozó beadványt elutasítja.
3.e)
Ketodex filmtabletta (hatónyaga: dexketoprofen, gyártója: Berlin Chemie AG.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Ezer Péter, dr.Papp Ferenc (Sebészeti Klinika Honvéd Önálló Osztály)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Gyors hatású, a többi készítményhez képest jobban tolerálható,
erős fájdalomcsillapító hatású.”
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik a Gyógyszertár nyilvántartásával. A cég a
gyógyszerminták mennyiségi dokumentációját rendezi.
Egyéb, dexketoprofen hatóanyagtartalmú készítmény Magyarországon nincs törzskönyvezve, ezért
tapasztalat sincs a szer használatával kapcsolatban. Ezért a Bizottság azt tartaná célszerűnek, ha a cég
a potenciális felhasználókkal ingyenminta formájában megismertetné a gyógyszert, és az ő
tapasztalataik alapján döntene az alaplistára kerülést illetően.
3.f)
Nebilet tabletta (hatónyaga: nebivolol, gyártója: Berlin Chemie AG.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Cziráki Attila (Szívgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Vazodilatátor hatású + szelektív β receptor blokkoló készítmény.”
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik a Gyógyszertár nyilvántartásával. A cég a
gyógyszerminták mennyiségi dokumentációját a listára vétel előtt rendezi.
Tekintettel arra, hogy a cég az ellátást 2005. év végéig ingyen biztosítja, választékbővítés céljából a
Gyógyszerterápiás Bizottság a beadványt támogatólag jóváhagyja. Amennyiben az ellátás módja
változik, a javaslatot a Bizottság újra tárgyalja.
3.g)
Intaxel injekció (hatónyaga: paclitaxel, gyártója: Dabur Pharma Ltd.)
Csak gyártói beadvány érkezett.
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség egyezik a Gyógyszertár nyilvántartásával.
A paclitaxel tartalmú készítmények felhasználásának túlnyomó többségét az OEP különkeret által
finanszírozott Taxol és Magytax felhasználás adja. Azoknak a betegeknek a kezelése, akiknek a
terápiája ilyen módon nem finanszírozható, a cég által ajánlott rabatt konstrukciónak köszönhetően
(1+2) jelentősen kisebb anyagi terhet jelent a klinika számára – a Bizottság a javaslatot támogatja.
A Gyógyszerterápiás Bizottság előző ülésén felvételre javasolt olyan készítményeket is, amelyek
beadványát kívánatosnak látta bizonyos szempontok szerint kiegészíteni:
- Gordius kapszula: minden kiszerelésére kiterjesztették az 1+5 rabatt kedvezményt.
- Humalog 100NE/ml injekció: a gyártói beadványt megküldték és II. sz. Belgyógyászati
Klinikán leadott orvosi mintáinak dokumentációját pótolták.
4.) A gyógyszerkiszállítási rend alakulása – a klinikák által feladott napi rendelésszám
elemzése alapján.
A klinikák által feladott rendelésszámokat elemezve megállapítható, hogy az on-line rendelési
lehetőség és a biztosított folyamatos gyógyszertári szolgáltatás a klinikákat hajlamossá teheti a
kevésbé átgondolt és kevésbé összerendezett rendelések továbbítására, amelyek rendeltetési helyre
juttatása azonban a szállítási kapacitás korlátozottsága miatt nem mindig oldható meg a rendelések
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ütemében. Kihasználva az egyetemi garázs által nyújtott segítséget (az Akác utcai tömb részére
szállítják naponta a rendelt árut), a munkanapokon történő kétszeri kiszállítás megoldható. A
zavartalan betegellátás érdekében feladott statim igényléseket a gyógyszertár betegnévvel, megfelelő
indoklással fogadja el. Ezekben az esetekben a kiszállítás módját telefonon kell a gyógyszertárral
egyeztetni.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(1) Prof. Dr. Kosztolányi György, OEC Elnöke, (2) Ferenci József, PTE Gazdasági Főigazgató, (3) Egyed
Csaba, PTE OEC Gazdasági Igazgató, (4) Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai, (5) Szabó Hajnalka,
közbeszerzési menedzser, (6) PTE ÁOK intranet hírek, (7) OEC Klinikák igazgatói
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