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1.)

Tájékoztatás a meghirdetett közbeszerzési eljárásról.

A 2005. évi gyógyszerbeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési terv alapján összeállított
előkészítő szakmai anyag felhasználásával kiírásra került a felhívás az általános
érzéstelenítőszerek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásra. A felhívásra négy ajánlat
érkezett. Ezek értékelését, a felmerülő kérdések tisztázását, illetve a hiányzó adatok,
dokumentumok pótlását követően a Közbeszerzési Bizottság Döntéshozó Testülete 2006.
január 18-án értékelte a beérkezett ajánlatokat. Az eredményhirdetés tervezett időpontja 2006.
január 20-a, a szerződéskötésé 2006.január 31.
A Bizottság tagjai egyetértenek abban, hogy megfelelő választás volt a közbeszerzési eljárást
első alkalommal az általános érzéstelenítők csoportjára kiírni. A tapasztalatok összegzése és
értékelése alapján kell dönteni arról, hogy a jövőben a gyógyszerek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárások milyen formában (pl. bontásban) kerüljenek kiírásra, annak
érdekében, hogy a lehető legnagyobb belső mozgásteret, rugalmasságot biztosítsák, a
jelenlegi kedvezmények megtartásával.
2.)

Az OEP által finanszírozott „külön keret“ megszűnésének hatása, annak
következményei.

Az OEP által finanszírozott „külön keretes” készítmények teljes forgalma 2005-ben
hivatalos nagykereskedelmi áron számolva meghaladta a 1,5mrd Ft-ot a PTE OEC klinikáin
2005-ben a PTE OEC által beszerzett (vásárolt) gyógyszerek értéke: 1,672 Mrd Ft; míg –ezen
felül- az ún. központi finanszírozású (OEP) „különkeretes gyógyszereké” 1,565 Mrd Ft volt.
A „különkeretes gyógyszereken” belül azok a gyógyszerek, amelyek a 48/2005. (XI.8.) EüM.
rendelet szerint 2005. december 1-ét követően a rendeletben részletezett HBCs-k szerint
finanszírozott daganatellenes terápiák csoportjába tartoznak, közel 400M Ft éves forgalmat
képvisel.

Ezért is alapvető fontosságú, hogy a rendelkezésre álló készítmények közül azokat a
gyógyszereket válasszuk ki a PTE ÁOK & OEC alaplistára, melyek szakmailag a
legszélesebb indikációs kört „fedik le” (maradéktalanul betartva a hivatalos törzskönyvezett
terápiás indikációkat), továbbá a legkedvezőbb áron szerezhetők be. Az érintett hatóanyagok
tekintetében (paclitaxel, irinotecan) hét generikus készítmény van Magyarországon
törzskönyvezve. Az ülésen jelenlévő onkológus szakemberek azt javasolták, hogy az eredeti
készítményeknek minden indikációban elérhetőnek kell lenniük (Taxol-Magytax, Taxotere,
Campto). Ezek mellett – figyelembe véve a hivatalos alkalmazási előiratban megadott
indikációs területet – egy, a legkedvezőbb áron elérhető generikus készítmény gyógyszeralaplistán tartása lehet indokolt. A Bizottság általános szakmai állásfoglalásának megfelelően
a terápiás alkalmazásra az OGYI által egyenértékűnek nyilvánított olcsóbb terméket kell a
felhasználáskor preferálni. Ettől akkor indokolt az eltérés (pl. „drágább” termék használata),
ha az szakmailag indokolható, ill. ilyen érvekkel dokumentáltan alátámasztott. Az említett
gyógyszerkészítmények egyszerűbb hozzáférhetősége érdekében a bizottság hozzájárult
ahhoz, hogy ezek rendelése a gyógyszer-alaplistán szereplő gyógyszerek mintájára történjen.
A PTE OEC-re átkerült „kölönkeretes” gyógyszerek vonatkozásában a cégekkel rögzített
keretmegállapodásokat (2006. évre preferált gyógyszereket) ezen rendezőelvek alapján kell
kialakítani, legkésőbb 2006. február 15-ig.
A PTE OEC klinikái közül a Bőrklinikán, Szülészeti Klinikán és az Onkoterápiás Intézetben
végeznek akkreditált onkológiai terápiát. Azokon a klinikákon, amelyek nem akkreditált
kezelőhelyek, nem részesülhetnek a kiemelt HBCs szerinti finanszírozásban, sőt a terápia
költségének töredékét téríti ilyen esetekben az OEP. A további kezelőhelyeken (klinikákon) a
Bizottság megfontolásra javasolja az akkreditált kezelőhelyekhez rendelhető („fiók- v. társ
kezelőhely”) kialakítását az OEC klinikákon is. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy
ezek gyors rendezésének hiányában jelentős „alulfinanszírozás” léphet fel ezeken a
klinikákon.
3.)

A gyógyszer-alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása

3.a)
Sintopzid 100mg/5ml koncentrátum infúzióhoz (hatóanyaga: etoposid,
gyártója: Sindan)
A javaslatot benyújtotta: dr. Dávid Marianna (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Többféle kiszerelése és olcsó ára alternatív alkalmazását
lehetővé teszik. Hatáserőssége megegyezik az egyéb, forgalomban lévő készítményekével.”
Várható kedvezmény: 50% árurabatt az ajánlat visszavonásáig, minimum 2006. december 31ig (ajánlott ár: 1 389 Ft/amp.)
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyógyszer alaplistán szereplő azonos hatóanyagú Etoposid-Teva injekcióhoz képest az
árkülönbség mindössze 5%. A Teva készítménye a céggel kötött keretmegállapodás részeként
szerezhető be, amely keretmegállapodás számos egyéb kedvezményt biztosít az egyetem
számára. A PTE OEC klinikáinak gyógyszerellátásában szem előtt tartott szempont – többek
között – az is, hogy egy hatóanyagot lehetőség szerint egy gyártó készítményeivel
biztosítsunk a felhasználók számára. Ezt, valamint a minimális árkülönbözetet és egyéb
gyógyszerek kedvezményét is figyelembe véve – mivel előnyként a javaslattévő más
szempontot nem emelt ki – a Bizottság a beadványt a kedvezőtlen ár alapján elutasítja.
3.b)
Cancidas 50mg, ill. 70 mg por old.infúzióhoz (hatóanyaga: kaszpofungin,
gyártója: MSD)
A javaslatot benyújtotta: dr. Győrimolnár Iván, (Szívgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Neutropeniás betegek aspergillosis fertőzései; invaziv
mycosisok empirikus terápiája; irodalmi adatok alapján kevesebb mellékhatás és a
recidivahajlam csökkenése várható.”
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Várható kedvezmény: Orvosi minta: a gyártó nem adott meg adatot (ezt a Bizottság az első rendelésig kéri pótolni).
A jelzett indikációkra többféle hatóanyagtartalmú készítmény van Magyarországon
törzskönyvezve (amphotericin, fluconazol, voriconazol). Ezek közül a javaslatot benyújtó
klinika a bedványban leírtak szerint az amphotericin B-t nefrotoxicitása miatt a jövőben nem
kívánja alkalmazni – azonban ennek a hatóanyagnak az elhagyását a terápiából nem
támogatták a Bizottság tagjai.
A Bizottság indokoltnak tartja a készítmény listára vételét, tekintettel arra, hogy a
Centrumnak, mint regionális ellátó központnak rendelkeznie kell a gyógyszeres terápiához
szükséges készítmények lehető legszélesebb spektrumával. A gyógyszer megrendelése
indokolt esetben az „Antimikróbás rendelő és nyilvántartó vényen” történhet.
3.c)
Invanz 1g por oldatos infúzióhoz való koncentrátum (hatónyaga: ertapenem,
gyártója: MSD)
A javaslatot benyújtotta: dr. Bátai István (AITI)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Széles spektrumú B-laktamázt termelő törzsek terjedése
világszerte komoly problémát okoz. A probléma nagysága az MRSA súlyosságával mérhető.
Terápiájukra egyedül a carbapenem csoport jön szóba, melynek új képviselője ez a szer, és az
ára is kedvező. Mikrobiológiai diagnózist megelőzően alkalmas hasi infekciók, közösségben
szerzett pneumonia empirikus kezelésére.”
Várható kedvezmény: -

Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a javaslattévő indoklása alapján támogatja a készítmény
gyógyszer-alaplistára vételét, azzal a megjegyzéssel, hogy a rendelése az „Antimikróbás
rendelő és nyilvántartó vényen” történjen. Egyúttal felhívja a gyártó cég figyelmét arra,
hogy a mikrobiológiai vizsgálatokhoz szükséges korongok ellátását térítésmentesen biztosítsa
az egyetem számára.
A fentieken kívül érkeztek olyan beadványok is, amelyekben a felvételre javasolt
gyógyszerkészítmények már szerepelnek a gyógyszer-alaplistán: Bucain0,5% inj.; Bucain
0,5% hyperbar inj.; Rheotromb inj. A Pharma-Marketing Kft. egy olyan készítményt –
Pantolax (Succinylcholin) 2% inj. – javasolt felvenni a gyógyszer-alaplistára, amely
Magyarországon nincs törzskönyvezve, egyedi import útján szerezhető be. Az OEC
klinikáinak suxamethonium ellátása szintén egy egyedi import készítménnyel biztosított
(Midarin inj.), amelynek a hatóanyagtartalma eltérő (5%), beszerzése többlet költséget nem
jelent, ezért cseréje nem indokolt.
4.)

A 2005. évi gyógyszertári felhasználások értékelése

A gyógyszertári felhasználásokat – gyógyszer, kötszer, és fertőtlenítőszer felhasználás
szerinti csoportosításban – Főgyógyszerész Úr mutatta be, összehasonlítva a korábbi évek
adataival (2002-ig visszamenőleg). A 2002. év gyógyszer-felhasználási adatait 100%-nak
tekintve 2005-re ez az adat értékben 149%-ra növekedett. 2004. és 2005. között a kiadás
10,9%-kal nőtt. A gyógyszerár emelkedést kb. 8,5%-nak véve megállapítható, hogy az előző
évhez képest a PTE OEC gyógyszerkiadásai értékben kb. 2%-kal növekedett (a 2005.
decemberi „különkeretes gyógyszerek” átsorolásának hatását „mellőzve”).
Hasonlóan a gyógyszerfelhasználáshoz a teljes gyógyszertári kiadást (kötszer és
fertőtlenítőszer felhasználást is) figyelembe véve a 2005. évben 8,8%-os kiadásnövekedés
látható 2004-hez képest. A gyógyszerfelhasználás hasonló elemzése cikkcsoportok szerinti
bontásban további információkat nyújthat, ezért ennek elvégzését a bizottság tagjai javasolják.
Főgyógyszerész Úr a gyógyszertári kiadásokkal párhuzamosan bemutatta a határidőn túli
tartozások alakulását, amely aktuálisan 587,8M Ft.
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A PTE OEC klinikák gyógyszertári felhasználásainak nyomon követése érdekében az
Egyetemi Gyógyszertár hetente küld felhasználási adatokat az egyetem vezetőségének,
valamint a havi összefoglaló jelentésekben szerepelnek a klinikák havi teljesítményadataira
számított gyógyszertári felhasználások költségtartalmai.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(1)prof. Dr. Sümegi Balázs, ÁOK Dékán, OEC Alelnök, (2) prof. dr. Kovács L. Gábor, Dékán,
OEC Alelnök, (3) Ferenci József, PTE Gazdasági Főigazgató, (4) Egyed Csaba, PTE OEC
ált. gazd. főig.h., (5) Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai, (6) dr. Al-Farhat Yousuf, (6) prof.
dr. Bogár Lajos, (7) prof. dr. Ésik Olga, (8) PTE ÁOK intranet hírek, (9) OEC Klinikák
igazgatói

4

