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1.)
Az Ilex Vezetési Tanácsadó Kft. beszámolója a PTE Klinikai Központ gyógyszer
gazdálkodási és felhasználási folyamatainak elemzése során tapasztaltakról.
Az Ilex Kft. 2007. áprilisban tette közzé „A PTE Klinikai Központ gyógyszer
gazdálkodási és felhasználási folyamatainak elemzése“ c. tanulmányát. A cég munkatársai a
Gyógyszerterápiás Bizottság meghívásának eleget téve az ülésen személyesen számoltak be a
Klinikai Központ vizsgálata során szerzett tapasztalataikról.
Vizsgálatuk céljának megfelelően áttekintették a gyógyszergazdálkodással,
gyógyszerfelhasználással kapcsolatos folyamatokat, összehasonlító elemzést folytattak egyes
kiemelt szakterületek (belgyógyászat, neurológia, onkológia) szakmai és gazdálkodási
mutatóinak vonatkozásában. Célként fogalmazták meg a vizsgált területek esetleges
működési problémáinak feltárását, illetve ezek kiküszöbölésére javasolt intézkedések
megtételét.
Az
elemzés
során
a
beszerzési,
készletezési,
klinikai/betegszintű
gyógyszerfelhasználási folyamatot egységes, összefüggő logisztikai tevékenységnek
tekintették. Ehhez adatforrásként az adatfelvételi lapok, tételes beszerzési és felhasználási
adatok, személyes interjúk , valamint hasonlító kórházak mutatói szolgáltak.
Az Egyetemi Gyógyszertár működésével kapcsolatban megállapították, hogy a
személyi és tárgyi feltételek javítása kívánatos volna, mindamellett működési hatékonysága
jó. Ezt a következő mutatók elemzése alapján állapították meg:
a.) összes szakdolgozó/1000 eset (0,27; a hasonlító kórházak átlaga 0,45)
b.) felhasználó helyek kiszolgálása; kiadási események (gyakori kiszolgálás a klinikák felé,
relatíve alacsony egyedi kiadott termékféleség); keretgazdálkodás támogatása; kiváló
gyógyszer szakmai információ-szolgáltatás.

A gyógyszerbeszerzések árszintjéről elmondható, hogy a kedvezmény százalék piaci
értékre számítva kb. 30%, azaz gyógyszerek 30%-át „ingyen“ kapják (a tényleges –
teljeskörű- intézményi adatok alapján ez az érték a teljes gyógyszertári beszerzésre vetítve
2006-ban 36% volt). Ez mind a hasonlító kórházak vonatkozó adatainak, mind az EU
átlagnak kb. megfelelő érték. Egyetemi intézmény lévén a felhasznált gyógyszerek
vonatkozásában nagy az innovatív gyógyszerek részesedése, ami magyarázatul szolgál arra,
hogy az elért kedvezmény forint értéke nem éri el a 40%-ot (további magyarázat, hogy az
intézmények között nagy különbözőségek vannak abban is, hogy mit is tekintenek
„gyógyszerköltségnek“; ugyanakkor az eltérő termékkörök eltérő kedvezmény mértékeket
jelentenek)
A gyógyszertár készletértéke az elmúlt 3 év alatt 10 napról 7 napra csökkent, ami az
összehasonlításban szereplő intézmények átlagánál (kb. 12 nap) lényegesen alacsonyabb.
A gyógyszertár tevékenységét jól jellemzi a felhasználóhelyek kiszolgálásának
elemzése is. Jellemző, hogy a klinikák felé gyakori a kiszolgálás/expediálás, ami figyelembe
véve a gyógyszertár javítandónak minősített személyi feltételeit, csak nehezen fenntartható
szolgáltatás. A klinikák számára meghatározott keret folyamatos gyógyszertári követése és
erről szóló információ – többnyire azonnali – átadása, támogatja az intézményi
keretgazdálkodást.
A klin ikai gyógyszerfelhasználások mutatóinak elemzéséhez 3 klinikát jelöltek ki: I.sz.
Belgyógyászati Klinika, Neurológiai Klinika, Onkoterápiás Intézet.
A gyógyszerfelhasználás ATC főcsoportok szerint történő elemzése a három klinika
közül az Onkoterápiás Intézet esetében mutatja a leghomogénebb képet (ATC: L). A
Neurológiai Klinika esetében két betegségcsoport ellátásához (akut ischémiás stroke i.v.
trombolízis kezelése; krónikus inflammációs demielinizációs polineuropátia) szükséges
készítmények értéke meghaladja a klinika gyógyszerköltségének 30%-át. Az I.sz.
Belgyógyászati Klinika gyógyszerfelhasználásában két ATC főcsoport (L: Daganatellenes és
immunmoduláns szerek; J: Szisztémás fertőzésellenes szerek) súlyszámra vetített fajlagos
gyógyszerköltsége jelentősen különbözik a hasonlító kórházak azonos adataitól.
Mindhárom klinika esetében megvizsgálták a napi legalacsonyabb terápiás költséget
képviselő készítmények felhasználását. Az I.sz. Belgyógyászati Klinikán a felhasznált
mennyiség és a napi terápiás költség összehasonlítását a lázas neutropénia kezelésében
alkalmazott antibiotikumok alkalmazásánál végezték, az Onkoterápiás Intézetben a paclitaxel
hatóanyagtartalmú készítmények egységárát és a felhasznált mennyiséget hasonlították össze,
míg a Neurológiai Klinikán a H02 csoport elemeinek napi terápiás költségét és a felhasznált
mennyiséget elemezték.
Minhárom klinika gyógyszerfelhasználásában vizsgálták az alaplistán nem szereplő
készítmények felhasználásának arányát, amelyet viszonylag magasnak (12,5 - 40%) találtak.
Vizsgálatuk eredményei alapján az alábbi intézkedések megtételét javasolják:
- Az Egyetemi Gyógyszertár humán és infrastrukturális adottságainak fejlesztése.
- Alaplistán nem szereplő készítmények felhasználásának elemzése.
- Informatikai kapcsolódás megoldása a Klinikai Központ gazdasági rendszeréhez.
- Az esetszintű gyógyszerfelhasználás beindításához szükséges feltételek
megteremtése.
- Beszerzési kedvezmények arányának növelése.
- A három klinikára vonatkozó megállapítások megfontolása.
- Módszertan kidolgozása a klinikai gyógyszerterápiás gyakorlat monitorizálására
(Gyógyszerterápiás Bizottság – egyetemi benchmark)
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A Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke Prof. Dr. Mózsik Gyula hasznosnak ítélte és
köszönettel vette, hogy áttekintették és véleményezték a gyógyszergazdálkodás és
felhasználás adatait. Kiemelte azonban, hogy a felmérés a múlt adatait összegzi, nem mutat a
jövőbe.
A betegellátásban április óta bekövetkező változásokról elmondta, hogy azok következtében
a klinikákat sújtó megszorítások eredményeképpen az ellátás sajnálatosan nembetegközpontúvá kezd válni.
A gyógyszertár személyi és elsősorban tárgyi feltételeinek ismeretében félő, hogy a
jelenlegi, a gyógyszerellátásban elsősorban egyedi igényeket kielégítő feladatait nem fogja
tudni ellátni. Ez éves szinten kb. 50 ezer palack egyedi összetételű infúzió, kb 400 adag
egyedi tápláló oldat,valamint 180 ezer adagolási egység magisztrális gyógyszer előállítását
jelenti.
Dr. Drozgyik István a gyógyszer-alaplistán nem szereplő készítmények
felhasználásának magas arányával kapcsolatban felvetette: elképzelhető, hogy a
gyógyszerrendelés „fegyelme“ nem elég szigorú. A magas „nem listás“
gyógyszerfelhasználási arány magyarázatául dr. Hermann Dóra bemutatta azt a táblázatot,
amely alapján a vizsgált klinikák gyógyszerfelhasználásaiban meghatározták ezeket az
adatokat. Az ilyen formában első alkalommal bemutatott adatháttér alapján az Egyetemi
Gyógyszertár szakemberei a következőkre hívták fel ezzel kapcsolatban a figyelemet:
- A táblázatban szerepelnek egyedi import készítmények is (azaz hazánkban forgalomba
hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek). Ezek egy részének a rendelését a
klinika kezdeményezi (pl. Alkeran injekció, Edrophonium injekció), míg mások
beszerzését és készletezését a Gyógyszerterápiás Bizottság elnökének ellenjegyzésével
a gyógyszertár végzi (pl. Arterenol injekció, Midarin injekció). Ez utóbbiak rendelése a
klinikák részéről látszólag „szabadon“ –mintegy alaplistán szereplőként– történik,
azonban tekintettel arra, hogy Magyarországon nincsenek törzskönyvezve, a PharMagic
programban a státuszuk „nem listás“.
- Bizonyos készítmények kiszerelése megváltozott ahhoz a listához képest, amelyet az
Ilex rendelkezésére bocsátott a gyógyszertár (pl. Avelox tabletta), azaz „csak“
kiszerelési eltérésről van szó.
- Mindhárom klinika felhasználásai között szerepelnek olyan készítmények, amelyek a
klinika tevékenységéhez köthetők, így „címzetten“ –egyedi klinikai „jogosítványként“–
kizárólag az adott terápiában illetékes klinika rendelését hagyta jóvá a
Gyógyszerterápiás Bizottság, pl. I. sz Belgyógyászati Klinika: Remicade infúzió;
Onkoterápiás Intézet: Erbitux infúzió, Xeloda tabletta, Avastin injekció; Neurológiai
Klinika: Keppra filmtabletta.
- Szerepel a listán olyan készítmény (Solu-Medrol injekció), amelynek használatát
gazdaságossági megfontolásból a Metilprednizolon-Human készítmények váltották fel
(alkalmazva a helyi hatóanyag-rendelés szabályait).
Mindezek mellett az alaplista betartatásának szigorítása –melyet a jelenlévők egyöntetűen
kívánatosnak láttak– mindenképpen indokolt, ami további jelentős megtakarítást
eredményezhet a gyógyszerköltségekben. Megfontolandó és kívánatos ezen kívül a lista
szűkítésének lehetősége is (pl. LMWH készítmények, protonpumpa-gátlók).
A szakmai vezetésnek a jó döntések meghozatalához valid adatok összegyűjtésére és
elemzésére van szükség, amelyben a Gyógyszerterápiás Bizottság aktívan részt vesz. Ez is
alátámasztja azt az elvárást, hogy a gyógyszertár és a gazdasági igazgatóság között
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kialakításra kerüljön az on-line kapcsolat, amely a korábbi TÜSZ rendszer megszűnése óta
nem működik.
Mellékletként közreadjuk az Ilex Kft. ülésen bemutatott összeállított anyagát (1. sz.
melléklet, pdf formátumban).
2.)

A PTE OEKK & ÁOK gyógyszerfelhasználásának és gazdálkodásának értékelése.

Ezt követően a főgyógyszerész áttekintést adott a PTE OEKK klinikái számára
megállapított gyógyszerkeretek kihasználtságának alakulásáról. Az előadás teljes anyagát a
2. sz. melléklet tartalmazza. A gyógyszerkeretek PTE Klinikai Központ mb. Főigazgató
2007. január 31-én bejelentett intézkedése értelmében február 1-jén kerültek kialakításra
annak érdekében, hogy a klinikák „kiadásai, ill. felhasználásai” a „bevételeikkel, ill.
finanszírozott teljesítményükkel” összhangban legyenek, segítve ezzel az intézmény
konszolidációját. A keretek megállapítása az előző év első fél évi átlag gyógyszertári
felhasználás 85%-ának megadásával történt. (A Radiológiai Klinika és az Onkoterápiás
Intézet gyógyszerkerete egyedileg került megállapításra, tekintettel az első esetben a CT
berendezés üzembe állítására, illetve az Onkoterápiás Intézet esetében a klinika számára
megállapított HBCs 300 ponttal történő emelésére). Általánosan elmondható, hogy a
gyógyszerkeretek betartása májusig jól teljesült, bár intézetek szintjén elég nagy szórás
mutatkozott, melynek hátterében meglévő okok klinikánkénti elemzéssel lennének csak
kideríthetők.
Az Ilex Kft. is vizsgálta felmérésében a PTE OEKK összes gyógyszertári (illetve azon
belül a gyógyszer) felhasználását, a lista ár és PTE OEKK ár különbözetét, azaz az elért
kedvezményt. Kiemelendő egyrészt, hogy ebben nem szerepelnek az adományként, illetve
orvosi mintaként átadott gyógyszerek, másrészt a különbözet növelhető lenne a
(adósságállomány következtében megvont) nagykereskedelmi kedvezménnyel.
Európában a kórházi betegellátási bevételekből a gyógyszerkiadási arány kb. 8% (796
EU adatszolgáltató kórház adatai alapján). Magyarországon 1 HBCs gyógyszertartalma
átlagosan 9% (egyetemek esetében 9-14%). Az Állami Számvevőszék „A PTE OEKK-nál
végzett „az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának ellenőrzése“
tárgyában“ 2006. október 31-én közreadott számvevői jelentésében az ide vonatkozó adat:
„...a gyógyszerkiadás aránya az OEP bevételhez viszonyítva a 2001. évi 11,1%-ról a 2005.
évre 9,1%-ra csökkent“. A PTE OEKK klinikái gyógyszerellátásának alapvető fontosságú
eleme a gyógyszer alaplista, amely 1995-ben került kialakításra. A lista azóta a
Gyógyszerterápiás Bizottság felügyeletével módosul. A listára évente átlag 8 új hatóanyag
(14 készítmény) kerül; miután végigment a jól szabályzott és dokumentált szakmai és
gazdasági elemzést egyaránt magában foglaló eljáráson. Egyúttal kb. 20-30 készítményt
törölnek is évente a listáról, részben klinikai kezdeményezés alapján, szakmai konszenzust
követően, részben azokat mely készítmények „kikopnak“ a terápiából.
Áttekintve a PTE OEKK mind a gyógyszertárban, mind a klinikákon fellelhető
készleteit, figyelembe véve selejt és eltulajdonítás értékét, valamint a közvetlenül a
klinikákra kerülő visszatérítéseket, „elméleti“ kalkulációk („becslések“) alapján a PTE
OEKK klinikumának kiaknázható megtakarítási lehetőségei az alábbiakban foglalhatók össze
(azaz az ún. kiaknázható „megtakarítási lehetőségek az első évre vonatkoztatva):
- Készletek csökkentése
kb. 50-120 M Ft
- Selejt csökkentése
kb.
20 M Ft
- Eltulajdonítás csökkentése:
kb. 20 - 40 M Ft
- Nagyker. kedvezmények (2.5%):
kb. 60 - 80 M Ft
- Elmaradó késedelmi kamatok:
kb. 20 - 40 M Ft
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Promóciók (negatív) kivédése:
Következetesebb alaplistás fegyelem:
Összesen (elméleti max.!):

kb. 20 - 60 M Ft
kb. 60-140 M Ft
kb. 250-500 M Ft/(első)év

Ki kell azonban emelni azt is, hogy a vázolt megtakarítási lehetőségek – a korábbi
tapasztalatok alapján is – kizárólag egy teljességében átlátható; hatékonyan és következetesen
menedzselt, így be is tartott; hiteles klinikai központi gazdálkodás részeként érhetők el!
Következetes szándék és tett kell annak érdekében, hogy az intézeti helyi (személyi) érdekek
ELŐTÉRBEN TARTÁSA valójában nemcsak az intézmény helyzetét, hanem a klinikai
eredményt is lerontja. Ezen oknál fogva 2007. július 01-től a klinikák az alaplistán nem
szereplő gyógyszer felhasználásról is kapnak tájékoztatást, kérve az intézetvezetőket az
eltérések szakmai kontrolljára.
Az adatok áttekintése és a helyzetértékelés alapján az alábbi javaslatok
körvonalazódtak. Ezek alapján a Gyógyszerterápiás Bizottság az alábbi, 2007. évre
vonatkozó általános javaslatokat tartalmazó összeállítást fogalmazta meg a PTE OEKK
vezetősége számára:
1.) Rugalmas, finanszírozott, teljesítménnyel arányos gyógyszerkeretek: (a.) kialakítása,
(b.) monitorozása, (c.) havi aktualizálása, (d.) értékelése, (e.) betartása.
2.) A gyógyszer-alaplista eddiginél következetesebb érvényesítése, betartása!
3.) A gyógyszer-alaplista min. 10-20 %-os szűkítése (intézményi előnyöket nem
tartalmazó, szakmai visszalépést sem jelentő gyógyszerek felhasználásának
megszüntetése)!
4.) A klinikák által használt, leggyakoribb (ráfordítás szerint) 10 hatóanyagára belső
klinikai protokollokat dolgozzanak ki (nem átvett, nem irodalmi, hanem a klinikára
kivehetően „rászabott”; intézetvezető által jegyzett).
5.) Kiugró gyógyszerköltségű betegek klinikai nyilvántartása, egységes belső adatlapokon
történő dokumentálása, majd havonta központi gyűjtése, feldolgozása.
6.) Hatékony informatika –validált egyedi gyógyszerelési programmal– klinikai
használatának kiterjesztése, beteg "gyógyszerszámla" készítése. Egyúttal a klinikai
készletek jelentős csökkentése.
7.) A klinika saját gyógyszerkészletének havonkénti felvétele, majd beküldése az Egyetemi
Gyógyszertárba.
(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(1). Prof. Dr. Kovács L. Gábor, OEKK Elnök, (2) Prof. dr. Kollár Lajos orvosigazgató, PTE OEKK Klinikai
Központ, (3) PTE OEKK Klinikai Bizottság tagjai, (4) Zabó Ildikó, mb. ált. gazd. főig. h., (5)
Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai, (6) dr. Al-Farhat Yousuf, (7) Rákóczi István (Ilex Kft.), (8), PTE
ÁOK intranet hírek, (9) OEKK Klinikák igazgatói
Mellékletek:
1.)
A gyógyszergazdálkodás és felhasználás elemzése c. előadás anyaga (Ilex_bemutato.pdf)
2.)
PTE ÁOK & OEKK gyógyszerfelhasználásról c. előadás anyaga (EGYTAR_070606.pdf)
Az előadások letölthetők az alábbi címről is:
http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/pharmacy.lasso
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