Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kar
Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum
Gyógyszerterápiás Bizottsága
7624 Pécs, Honvéd u. 3., Postai cím: 7602 Pécs, Pf. 99.
Ikt. sz.: /06/EGY
2006. április 14.

Feljegyzés a PTE ÁOK & OEC Gyógyszerterápiás Bizottság
2006. április11-én tartott üléséről
Megjelentek: dr. Bátai István, dr. Botz Lajos, dr. Drozgyik István, dr. Győrimolnár Iván, prof. dr.
Kajtár Pál, dr. Kocsis Béla, dr. Miszlai Zsuzsanna, prof. dr. Mózsik Gyula, dr. Vereczkei András
Meghívottként jelen volt: dr. Al-Farhat Yousuf, prof. dr. Bogár Lajos, Bozsánovics Judit, Zabó
Ildikó
1.)
Az általános érzéstelenítőszerek közbeszerzési
beszerzésének tapasztalatai, az ellátás értékelése.

eljárás

keretében

történő

2005. év végén az OEC klinikáinak 18 havi általános érzéstelenítőszerek felhasználására
vonatkozóan közbeszerzési pályázat került kiírásra. A beérkezett ajánlatok értékelése, az
eredmény kihirdetése, majd azt követően a szállítási szerződések megkötése után 2006. márciusa
óta a beszerzés a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőitől történik. Az azóta eltelt kb. egy
hónap alatt több alkalommal előfordult, hogy a rendelt mennyiség, vagy annak egy részének
szállítását nem a szerződésben vállalt 24 órás határidőn belül teljesítette a nyertes ajánlattevő.
Az inhalációs narkotikumok alkalmazásához nélkülözhetetlen vaporizátorok használatával
kapcsolatban is merült fel probléma. Az Abbott cég képviseletében Marosi Norbert 2006. április
4-én írásban tájékoztatta az érintetteket (AITI, Egyetemi Gyógyszertár), hogy az „Abbott cég
tulajdonát képező Forane vaporizátorok” bármely más anesztetikummal történő használatából
eredő következményekért az Abbott Kft. semmiféle felelősséget nem vállal, továbbá az eddigi
ingyenes szerviz szolgáltatást is megszünteti.
A közbeszerzési eljárás előtt tisztázódott, hogy a klinikákon a cég meghatározott forgalom után
helyezte ki a vaporizátorokat, amelyek mára az OEC tulajdonát képezik, a szervíz kötelezettség a
felhasználókat terheli (Az erre vonatkozó utalás megtalálható az aneszteziológusok ad hoc
bizottságának 2005. május 6–án hozott állásfoglalásában). A Bizottság kéri, hogy az érintett
klinikák gyűjtsék össze és küldjék el az Egyetemi Gyógyszertár címére az Abbott cég levelében
hivatkozott kalibrációs és karbantartási dokumentumok másolati példányait és ugyanezeknek a
dokumentumoknak a bemutatását az Abbott cégtől is várja.
Az Abbott Kft. az inhalációs narkotikumok beszerzése vonatkozásában „visszás” viselkedést
tanúsít, mivel az általuk tett ajánlatot – minden 10 doboz Sevorane oldat beszerzése után 7 doboz
Forane oldatot bocsátanak ingyen megjelölt nagykereskedőkön keresztül a felhasználók részére
2006. október 31-ig - a tender eredményhirdetése és a szállítási szerződések megkötése után nem
tartja. A legutóbbi hetekben Euromedic Pharma nyilatkozott, hogy ezen kedvezmény
továbbításáról gondoskodik.
Ez utóbbi két momentum indokolja a Gyógyszerterápiás Bizottság javaslatát, mely szerint
megfontolandó a Sevorane felhasználás visszaszorítása, esetleg cseréje.

Fenti tapasztalatok figyelembe vételével megállapítható, hogy a közbeszerzési eljárás akkor éri el
a célját, ha megfelelő belső mozgásteret hagy, az igényeket a rendelő ütemezésének megfelelően
képes kielégíteni, és lehetővé teszi azoknak a kedvezményeknek az érvényesítését, amelyeket az
eddig jól működő keretmegállapodásokkal érünk el.
2.)

Gyógyszer alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása. Alaplista
karbantartása.

2.a)
Accupro 5mg, 10mg, 20mg filmtabletta (hatóanyaga: quinapril, gyártója: PfizerPharmacia Kft.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Wittmann István (II. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „A szöveti ACE aktivitás, különösen vesebetegségekben
fontos determinánsa a szervkárosodásnak. Ezért fontos, hogy olyan ACE-gátlót alkalmazzunk,
amelynek nagy szöveti ACE-gátló aktivitása van. Ilyen ACE-gátló az Accupro.”
Várható kedvezmény: adomány formájában ajánlják a PTE Klinikái számára
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással. A
Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a gyógyszerminták mennyiségi
dokumentációját. Amennyiben ez nem történik meg, a készítmény a gyógyszer-alaplistáról
törlésre kerül.
A gyógyszer-alaplistán számos ACE-gátló hatóanyagot – önmagában vagy diuretikummal
kombinációban – tartalmazó készítmény található, melyeket a cégek ingyen biztosítanak a PTE
klinikái számára. Az alaplistán már szerepel quinapril hatóanyagú készítmény, amelynek a
gyártója szintén a Pfizer-Pharmcia, azonban e gyógyszer diuretikumot is tartalmaz.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a javaslattévő indoklása és a PTE klinikái számára ajánlott ára
alapján támogatja a készítmény gyógyszer-alaplistára vételét, ezáltal is szélesítve az individuális
terápia lehetőségét. Azonban az alaplistán-tartás feltétele az, hogy a beadványban szereplő
kedvező feltételek mellett biztosítsa a cég az ellátást klinikáink számára.
2.b.)
Neodolpasse infúzió (hatóanyaga: diclofenac-nátrium, orphenadrin-citrát,
gyártója: Fresenius Kabi Hungary Kft.)
A javaslatot benyújtotta: prof. dr. Bogár Lajos (AITI)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Fájdalomcsillapításra alkalmas, napi 1x adása elegendő;
műtétet követően, akár a műtőben elindítható, így az osztályos nővérek munkáját csökkenti;
posztoperatív hányás esetén is adható; adása nem okoz fájdalmat (↔ im. gyógyszerek), mivel a
vénabiztosítás már a műtét elején megtörtént ”
Várható kedvezmény: 1,5-3,5% árurabatt, valamint adott számú palack megvétele felett további
%-os kedvezmény 2007. december 31-ig.
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással. A
Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a gyógyszerminták mennyiségi
dokumentációját. Amennyiben ez nem történik meg, a készítmény a gyógyszer-alaplistáról
törlésre kerül.
A gyógyszer-alaplistán szerepel diclofenac hatóanyagot tartalmazó parenterális készítmény; míg
egyéb, orphenadrin hatóanyagú készítmény nincs hazánkban törzskönyvezve. A készítmény egy
NSAID és egy centrális támadáspontú izomrelaxáns kombinációja. A diclofenac a gyulladásos
folyamat által okozott fájdalmat, az orphenadrin pedig a kóros izomtónus okozta fájdalmat kezeli
(a normális izomtónust nem befolyásolja). Ezen túlmenően az orphenadrin antikolinerg, helyi
érzéstelenítő és gyenge antihisztamin hatással is rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a javaslattevő klinika jelenlévő szakemberei bővebben is ismertették a
javasolt készítmény terápiás előnyeit, valamint a beadványhoz csatolt irodalom is kedvező

tapasztalatokról számol be, a Gyógyszerterápiás Bizottság támogatólag jóváhagyja a gyógyszer
alaplistára vételét.
2.c.)
Beriplex P/N 500NE injekció (fő hatóanyagai: II., VII., IX., X. véralvadási
faktorok, gyártója: ZLB Behring GmbH, melynek hazai képviselete: Plazmed Kft.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Mühl Diána, prof. dr. Bogár Lajos (AITI)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Indokolt súlyos májparenchima károsodás, kumarin
túladagolás, DIC esetén, különösen ha a beteg acut műtétre kerül. Készítmény IX, II, VII és X
alvadási faktor mellett kis dózisú heparint, antithrombint, protein C-t és protein S-t is tartalmaz.
Nem eredményez antitest képződést, kis volumennel terheli a beteget, hatása acut.”
Várható kedvezmény: 5% árkedvezmény 2006. december 31-ig.
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyógyszer-alaplistán szereplő kompetítor készítmény a Prothromlplex Total TIM 4 600 NE
injekció. Ezidáig a Beriplex injekciót 4 betegnél alkalmazták az AITI-n, „igen jó effektussal”. A
listán szereplő gyógyszer 230-250 ampullás éves fogyása valamint a javasolt készítmény jóval
kedvezőbb ára (1.353 Ft különbség 100 NE-re vonatkoztatva) mindenképpen indokolttá teszi az
új gyógyszer alaplistára való bevezetését. Azonban több szakterület jelenlevő képviselője
amellett foglalt állást, hogy egyelőre a mind a Beriplex mind a Prothromplex elérhető legyen a
felhasználók számára, hiszen a Beriplex injekcióval az AITI-n kívül a többi klinikának nincsenek
tapasztalatai.
Az előnyöket és a felvetődött kérdéseket mérlegelve a Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai a
gyógyszer alaplistára való felvételét támogatják azzal a megjegyzéssel, hogy bár átmenetileg
mind a Prothromplex mind pedig a Beriplex listásként rendelhető, a következő ülésen – az addig
szerzett tapasztalatok ismeretében – újratárgyalják a beadványt.
2.d.)
Zoleptil drazsé (hatóanyaga: zotepin, gyártója: Pharma Avalanche s.r.o. )
A javaslatot benyújtotta: dr. Fekete Sándor (Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „A terápiás előnyök között kiemeljük, hogy a klozapinhoz
képest kedvezőbb a mellékhatás profilja (anyagcsere hatások, vérképző rendszeri mellékhatások
enyhébbek). Nincs szükség folyamatos hematológiai kontrollra, ami szintén költségcsökkentő
tényező, gyors szedáló hatása miatt akut ellátásra is alkalmas. A risperidonnal összevetve ki kell
emelni, hogy a Zoleptil kevésbé befolyásolja a prolactin szintet.”
Várható kedvezmény: a klinikai beadványban 100% rabatt szerepel, azonban ezen információ
még megerősítésre vár, mivel a gyártói beadvány hiányzik.
Orvosi minta: nincs információ az orvosi mintára vonatkozóan.
A beadvány hiányos, az elbíráláshoz csak a klinikai példány állt rendelkezésre. A javaslatban az
új antipszichotikus szer kedvezőbb hatás, mellékhatás profilját mutatták be, valamint kedvezőbb
árát emelték ki – az eddig használt és a gyógyszer-alaplistán szereplő Leponex tablettával és
Risperidon filmtablettával szemben.
A Bizottság abban az esetben támogatja a készítmény alaplistára vételét, ha a gyártói beadvány is
beérkezik és abban a cég megerősíti a legalább 100%-os rabatt-kedvezményt.
2.e.)
Xalacom szemcsepp (hatóanyagai: latanoproszt és timolol, gyártója: Pfizer)
A javaslatot benyújtotta: dr. Vékási Judit (Szemészeti Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Zöldhályog kezelésére használt kombinált készítmény, mely a
napi 1x-i cseppentéssel a betegek részére kényelmes.”
Várható kedvezmény: nincs információ árkedvezményre vonatkozóan, mivel a gyártói beadvány
hiányzik.
Orvosi minta: nincs információ az orvosi mintára vonatkozóan.

A beadvány hiányos, az elbíráláshoz csak a klinikai példány állt rendelkezésre. Az alaplistán
szerepel csak latanoprosztot illetve csak timololt tartalmazó készítmény. Azonban vannak olyan
glaucomás betegek, akiknél nem elegendő egy hatóanyag alkalmazása a terápia során. Ezen
betegek kezelésénél a compliance nagy mértékben javítható a kombinált szer alkalmazásával.
Továbbá a javasolt készítmény nagykereskedelmi ára a csak latanoprosztot tartalmazó gyógyszer
nagykereskedelmi árával megegyezik.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a gyógyszer alaplistára való felvételét támogatólag jóváhagyja.
2.f.)
Ubistesin injekció, Ubistesin forte injekció (hatóanyagai: articain, adrenalin;
gyártója: 3M ESPE AG.)
A javaslatot benyújtotta: a klinikai beadvány hiányzik.
A javaslattevő által kiemelt előny: Ø
Várható kedvezmény: „5 db Pluraject titán fémöntvényű fecskendő ingyenes átadása az első
megrendelést követő max. 2 hónnapon belül.„
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással. A
Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a gyógyszerminták mennyiségi
dokumentációját. Amennyiben ez nem történik meg, a készítmény a gyógyszer-alaplistáról
törlésre kerül.
A beadvány hiányos, az elbíráláshoz csak a gyártói példány állt rendelkezésre. Az alaplistán
szerepel kompetítor készítmény Septanest adrenalin injekció néven, amely készítmény azonban
nem patronos kiszerelésű és az ára magasabb. A listán szereplő gyógyszer eddigi kizárólagos
felhasználója a Fogászati Klinika volt.
Mivel a javasolt készítmény használatát illetve hatáserősségét (Ubistesin forte) tekintve
különbséget mutat a már listán szereplő gyógyszerhez képest, a Bizottság újratárgyalja a
beadványt amint megérkezik a Fogászati Klinika listabővítési javaslata.
A gyógyszer-alaplista karbantartása érdekében tett lépésék:
A Bizottság tagjai támogatólag jóváhagyták azon készítmények törlését, amelyekre az
elmúlt 1 év során nem volt igény a klinikák részéről (és nem életmentő gyógyszer): Peflacin
injekció és tabletta; Ultracain DS forte injekció, Coderetta N tabletta.
Ezen túlmenően a Bizottság támogatta a hatóanyagnéven történő rendelés keretein belüli
listás-nem listás gyógyszerek változásának soron kívüli aktualizálást.
3.)

Helyzetkép a PTE OEC klinikáinak citosztatikus gyógyszerfelhasználásáról.

CITO helyzetkép 2006. április:
A citosztatikus keverékinfúziók elkészítésének klinikai feltételei jelenleg különböző szinten
állnak rendelkezésre az egyes felhasználói helyeken. Ezek meglétét a gyógyszertár a
klinikalátogatások alkalmával, valamint célzott ellenőrzésekkel vizsgálja, véleményezi. A
jelenlegi állapotokat jellemző adatokat a Bizottság részére bemutattuk (lásd mellékelt táblázat).
Sajnálatos módon a keverékkészítés körülményei megfelelő citobox megléte esetén sem felelnek
meg a legtöbb klinikai helyszínen az előírásnak. E védőberendezés elkülönített elhelyezése,
aszeptikus minőségű, bemosakodóval és előkészítővel kapcsolódó helyiségben, csak néhány
helyen biztosított.
A PTE ÁOK & OEC klinikáknak citosztatikus keverékinfúziókkal történő központi gyógyszertári
ellátásának eldöntése előtt feltétlenül tisztázandó, hogy a jelenlegi 9-10 (!?) ilyen típusú kezelést
folytató klinika milyen indokolt és kívánatos orvosszakmai (onkoterápiás) elvek mentén
rendeződik a közeljövőben. Ezt az onkoterápiás „centralizációt” az OEP és illetékes szakmai

kollégiumok elvárásai is kikényszerítik. Ehhez lehet illeszteni a centralizált vagy/és decentralizált
keverékellátást is! (Esetleges decentrumokban – különösen nagyobb mennyiségű felhasználás
esetén – sem lehet eltekinteni azonban közvetlen gyógyszerészi jelenléttől, felügyelettől). E
döntés ismeretében a központi készítés természetesen lehet megoldás, de ehhez szakszerű
terveket kell elkészíteni, majd ez alapján kell azt kialakítani.
Az
átmeneti
időszakban
a
jelenlegi
intézményi
citosztatikus
eljárási
rend
(http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/pharmacy.lasso) eddiginél szigorúbb, következetesebb
betartását, ill. betartatását látja a Gyógyszerterápiás Bizottság kívánatosnak.
Az OEP által finanszírozott „külön keret” megszűnésével több gyógyszer került a HBCS szerinti
finanszírozású gyógyszerkészítmények körébe. Tekintettel a forgalomban lévő számos generikus
készítményre, a forgalmazó cégek árajánlatai és szakmai szempontok alapján kijelölésre kerültek
azok a készítmények, amelyekkel a megfelelő terápia biztosítható. Az érintett orvosok megkapták
az erre vonatkozó 2006. február 27-én kelt állásfoglalást, amely szempontjai mentén történik a
citosztatikumok beszerzése.
2006. első negyed évének közel 30 mFt értékű citosztatikum forgalma nem mutat reális képet a
várhatóan „beálló” felhasználásról, mivel az előző év végén „megmaradt” külön keretes
készítmények felhasználásának hatása még erősen érezhető.
4.)
A klinikai rendelése felhasználási helyre történő juttatása fejében a klinikák
számára „kiszállítási díj” bevezetésének véleményezése.
Ma a klinikákat az általuk rendelt gyógyszertári anyagok rendeltetési helyre való szállításáért
nem a „valódi” szállítási díj terheli. A kiszállítás költségeit a GH a klinikák között elosztja,
amelynél nem veszi figyelembe sem a rendelés gyakoriságát, sem a rendelésszámot, sem a
rendelt mennyiséget.
A reális kiszállítási díj megállapításának előkészítéseként a Gyógyszertár nyilvántartja a
klinikákhoz rendelhető szállítási távolságot, hozzárendelve a klinika rendeléseinek volumenét.
Ennek alapján megállapítható egy olyan határ, amely felett „extra” kiszállítási díj ellenében
kaphatnák meg a klinikák a rendelt készítményeket – nem számítva ezek közé természetesen
indokolt esetben a sürgős, életmentő gyógyszereket. Ez az intézkedés a klinikákat (elsősorban az
Egyetemi Gyógyszertárral on line kapcsolatban lévőket) arra ösztönözné, hogy gyógyszertári
rendeléseiket mennyiségileg és minőségileg átgondoltan, lehetőség szerint naponta egy
alkalommal küldjék a gyógyszertárba.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(1)prof. Dr. Sümegi Balázs, OEC Alelnök, (2) prof. dr. Kovács L. Gábor, 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) PTE
ÁOK intranet hírek, (8) OEC Klinikák igazgatói
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Fogászati Klinika

4

1 392 251

130 103

i

i

n

nem folyt.

4.

Fül-Orr-Gége Klinika

1

2 084 680

2 189

n

n

n

háziorvos

5.

Gyermekgyógyászati Klinika

20

11 090 373

1 624 627

i

i

i

p.o. is van

6.

I.sz. Belgyógyászati Klinika

26

43 613 283

11 616 597

i

i

i

p.o. is van

7.

Idegsebészeti Klinika

0

-

-

n

n

n

csak p.o.
(Temodal)

8.

II.sz. Belgyógyászati Klinika

11

2 001 938

232 944

i

i

i

p.o. is van

9.

Immunológiai és Rheumat.Kl.

1

945 927

296 734

i

i

i

p.o. is van

10. Neurológiai Klinika

1

634 444

49 185

n

n

n

I.Bel.-en p.o.is
van

11. Onkoterápiás Intézet

26

125 190 946

96 846 597

i

i

i

p.o. is van

12. Radiológiai Klinika

5

3 185 492

704 930

i

i

i

13. Szülészeti Klinika

13

5 218 598

5 961 610

i

i

i

14. Urológiai Klinika

9

2 305 740

6 612 236

i

i

n

Nem szükséges cito keverőhely
Regisztrációt pótolni kell

4.)
A klinikai rendelése felhasználási helyre történő juttatása fejében a klinikák
számára „kiszállítási díj” bevezetésének véleményezése.
Ma a klinikákat az általuk rendelt gyógyszertári anyagok rendeltetési helyre való szállításáért
nem a „valódi” szállítási díj terheli. A kiszállítás költségeit a GH a klinikák között elosztja,
amelynél nem veszi figyelembe sem a rendelés gyakoriságát, sem a rendelésszámot, sem a
rendelt mennyiséget.
A reális kiszállítási díj megállapításának előkészítéseként a Gyógyszertár nyilvántartja a
klinikákhoz rendelhető szállítási távolságot, hozzárendelve a klinika rendeléseinek volumenét.
Ennek alapján megállapítható egy olyan határ, amely felett „extra” kiszállítási díj ellenében
kaphatnák meg a klinikák a rendelt készítményeket – nem számítva ezek közé természetesen
indokolt esetben a sürgős, életmentő gyógyszereket. Ez az intézkedés a klinikákat (elsősorban az
Egyetemi Gyógyszertárral on line kapcsolatban lévőket) arra ösztönözné, hogy gyógyszertári
rendeléseiket mennyiségileg és minőségileg átgondoltan, lehetőség szerint naponta egy
alkalommal küldjék a gyógyszertárba.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(1)prof. Dr. Sümegi Balázs, OEC Alelnök, (2) prof. dr. Kovács L. Gábor, 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) PTE
ÁOK intranet hírek, (8) OEC Klinikák igazgatói

