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Megjelentek:
Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai: dr. Bátai István (AITI), dr. Bércesi Éva (Onkoterápiás
Intézet), dr. Botz Lajos, a Gyógyszerterápiás Bizottság titkára (Gyógyszerészeti Intézet és
Egyetemi Gyógyszertár), dr. Decsi Tamás, a Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke
(Gyermekgyógyászati Klinika), dr. Drozgyik István (Szülészeti Klinika), dr. Habon Tamás
(I.sz. Belgyógyászati Klinika), Hornyák Judit (Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi
Gyógyszertár), dr. Mangel László (Onkoterápiás Intézet), dr. Nagy Lajos (Családorvostani
Intézet és III.sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Vereczkei András (Sebészeti Klinika)
Meghívottként jelen voltak: dr. Endrei Dóra (PTE KK Orvos-igazgató), Nyaka Bernadett
(Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár), Szabóné dr. Schirm Szilvia
(Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár), Mázi Miklós (ISH), Balogh Ádám
(ISH), dr. Homoki Henriette (Sanofi-Aventis), dr. Farkas György (Sanofi-Aventis), dr. Kövér
Erika (Onkoterápiás Intézet), dr. Stefanits Klára (Onkoterápiás Intézet)
Nem jelent meg: dr. Győrimolnár Iván (Szívgyógyászati Klinika)
Kimentette magát: Zemplényi Antal (PTE KK Gazdasági Igazgató)
1.)
Változások az onkológiai finanszírozásban – veszteségek és nyereségek az
intézmény számára (Meghívott előadó: dr. Homoki Henriette, Sanofi-Aventis).
Az előadás célja annak a bemutatása, hogy egy citosztatikus terápia költséghatékonyságának
vizsgálatánál nem elég a protokollban szereplő gyógyszerek árait tekinteni, hanem össze kell
vetni a generált bevétel összegével, hiszen lehetséges, hogy az alacsonyabb áron beszerzett
készítmény használata a finanszírozás miatt ráfizetést jelent az intézmény számára.
Ennek alátámasztására az előadó összehasonlította két, a taxán csoportba tartozó hatóanyag
(docetaxel és paclitaxel) vonatkozásában azt, hogy a közös indikációs területeiken (emlőrák,
tüdőrák) szakmailag melyik a hatékonyabb, és melyik alkalmazása biztosít nagyobb bevételt
az intézmény számára. Az idézett Tax 311 vizsgálat, amely a két készítményt metasztatikus
emlőrákban történő alkalmazását hasonlítja össze, 3 év és afölötti időtartam esetén
szignifikáns túlélési különbséget mutat a docetaxel javára. Az OEP honlapján található
információk szerint szerint a paclitaxelt tartalmazó protokollok finanszírozása 2008. január
1-től módosult: a finanszírozás legalább 1 szorzóval csökkent (pl. I szorzóból H, vagy G
szorzójú kategóriába került). Ezzel az intézmény egy ciklus kemoterápiáért kevesebb
finanszírozást kap, így a veszteség havi szinten is már tekintélyes lehet. Ez abban az esetben
is igaz, ha figyelembe vesszük a generikus cégek biztosította árkedvezményeket is (amely a
paclitaxelek esetében a többszörös generikus verseny miatt olyan mértékűek, hogy további
kedvezmények biztosítása nem látszik lehetségesnek).
Az intézmény számára a Taxotere beszerzésére biztosított árcsökkentés, és kedvező
finanszírozási feltételek mellett a különböző docetaxel tartalmú protokollok alkalmazásával
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kezelési ciklusonként 100-200e Ft „haszon“ (?) érhető el az intézmény számára. Mindez
összevetve a fentebb említett paclitaxeles protokollok okozta veszteségekkel, a terápiás
döntés során lényeges szempont lehet a törzskönyvileg lehetséges indikációk esetén.
A Bizottság tagjai hozzászólásukban elmondták, hogy a paclitaxel-docetaxel terápia minden
költségét, valamint a klinika számára meghatározott TVK-t is figyelembe véve, 1 súlyszámra
vetített költség tekintetében a fent elmondottaknak nem mindig felel meg az összevetés.
Mindemellett azokban az esetekben, ahol a fázis III. vizsgálat által igazolt a docetaxel
hatékonysága, a törzskönyvben szereplő indikációkban a használata kötelező. A cél a beteg
számára ideális terápia kiválasztása a szakmai hatékonyság és a költséghatékonyság szem
előtt tartásával.
Az előadást követő vita alapján fogalmazódott meg:
Célszerű lenne egy „klinikai költséghatékonysági rendszer” létrehozása, amely számítógépes
háttérrel az aktuális finanszírozási változásokat is követi, gyors és rugalmas leképezhetőséget
biztosít. Az ISH jelenlévő munkatársai szerint az országban először itt valósulhat meg az
onkológiai protokollokon alapuló költséghatékonysági rendszer, amely felválthatná a
jelenlegi manuális követést, ami rugalmatlan, és sok élő munkát igényel.
Egy így működő számítógépes rendszer nemcsak az onkológiai protokollok esetében, hanem
egyéb terápiás területeken is hasznos lehet.
2.) Onkológiai protokollokban szereplő hatóanyagok gyógyszerkészítményeinek
meghatározására (kiválasztására) követett klinikai gyakorlat (dr. Kövér Erika,
Onkoterápiás Intézet)
Kövér doktornő előadásában bemutatta azt a folyamatot, amelynek során a beteg számára
a nemzetközi szakmai konszenzus tárgyalásokon meghatározzák a lehető leghatékonyabb,
és gazdasági szempontból is elfogadható kezelési tervet. Felhívta a figyelmet az onkológus
ezeken (is) alapuló és a terápiás döntését meghatározó tényezőkre.
3.) CATO rendszer betelepítésének feltételrendszere (Szabóné dr. Schirm Szilvia,
Egyetemi Gyógyszertár)
A PTE Egyetemi Gyógyszertár – az Onkoterápiás Intézet kifejezett támogatása mellett –
javaslatot tett a PTE klinikák citosztatikus keverékinfúzió ellátásának központosítására,
központi keverékkészítő laboratórium kialakítására. A 2008. évi gyakorlat szerint
citosztatikus gyógyszerekkel történő kezelést 8 klinikai helyszínen végeznek (Onkoterápiás
Intézet, I.sz. Belgyógyászati Klinika, Gyermekklinika, Bőrgyógyászati Klinika, Radiológia
angio műtő, II.sz. Belgyógyászati Klinika, Szülészeti Klinika, Immunológiai Klinika). A
naponta felhasznált citosztatikus keverékek mennyisége 150 körül van, melynek kétharmadát
az Onkoterápiás Intézet használja fel.
A központi ellátás biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel az Egyetemi
Gyógyszertár egyelőre nem rendelkezik, de a gyógyszerkészítés közvetlen gyógyszerészi
felügyeletét a gyógyszerbiztonság, költséghatékonyság és munkavédelem szempontjából
fontosnak tartja. Ezt a tendenciát már nem csak a vezető külföldi onkológiai intézetek, hanem
több magyar is követi. A feltételek kialakítását a terület szabályozásának megfelelően
(41/2007(IX. 19.) EüM rendelet, és OGYI-P- 64-. 2007. módszertani levél) kell biztosítani.
A rendszer hatékony működésének feltétele az ellátás informatikai támogatása olyan szakmai
programmal, mely a PTE klinikum orvosszakmai rendszerével peremfeltételként illeszthető.
Ennek egyik alternatívája a Premier G. Med. Kft. (Budapest, Hidász u.1. termékigazgató:
Mónus Tamás) CATO rendszere, mely a terápia orvosi elrendelésétől a gyógyszerészi
kontrollon át a készítés minden mozzanatát is lefedi, informatikai úton dokumentálja.
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Biztosítja ezzel az adminisztratív terhek csökkentését, az utólagos, tetszés szerint
paraméterezhető lekérdezések lehetőségét. A PTE klinikum számára olyan összeállítású
CATO rendszerre lenne szükség, mely 13-15 orvosi végpontot biztosít a városszerte szétszórt
kezelőhelyeken és az intranetes hálózaton keresztül a keverékkészítő laboratórium 1-2
gyógyszerészi terminálján át 3 db kabinet (keverék összeállító munkahely) tartozik még
hozzá.
4.)

PTE KK gyógyszer-alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása

4.a) Fastum gél (hatóanyaga: ketoprofen; gyártója: Menarini Ind. Farm.; hazai
képviselet: Berlin-Chemie)
A javaslatot benyújtotta: dr. Szabados Sándor, dr. Horváth Iván (Szívgyógyászati Klinika), dr.
Farkas Gábor, dr. Czóbel Gábor (Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Az alkalmazási előirat szerint naponta csak1-2x kell
alkalmazni, míg a diclofenac hatóanyagú, hasonló indikációjú készítményeket naponta 3-4x.
Emiatt, és kedvező árát tekintve a Fastum gél a legköltséghatékonyabb lokális NSAID.
Hatóanyaga a ketoprofen, amely lényegesen hatékonyabb a diclofenac-nál. Ritkább
alkalmazási lehetősége kedvező az ápolószemélyzet szempontjából is.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 15-20 doboz/hó ingyenes gyógyszeradomány,
melynek mennyisége igény esetén emelhető.
Tekintettel a kedvező alkalmazási gyakoriságra, valamint a kedvező beszerzési lehetőségre, a
Bizottság a gyógyszer-alaplistára való vételt támogatja, míg a cég biztosítja a 0 Ft-os
ellátást. A cég rendezze az orvosi minták dokumentációját.
4.b) Lioton 100.000 gél (hatóanyaga: Na-heparin; gyártója: Menarini Ind. Farm;
hazai képviselet: Berlin-Chemie)
A javaslatot benyújtotta: dr. Szabados Sándor, dr. Horváth Iván (Szívgyógyászati Klinika), dr.
Farkas Gábor, dr. Czóbel Gábor (Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „A Lioton gél 10.000NE heparint tartalmaz, ezzel
hazánkban egyedülálló készítmény, varicositas, varicophlebitis, thrombophlebitis,, valamint
mindenféle hematoma kezelésében (traumás, poszoperatív hematomak, iv. injekciókokoozta
esetleges phlebitisek hematomak).”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 15-20 doboz/hó ingyenes gyógyszeradomány,
melynek mennyisége igény esetén emelhető.
Gyógyszerterápiás Bizottság támogatja a készítmény gyógyszer-alaplistán való tartását
mindaddig, míg az ajánlatban jelzett 0 Ft-os áron biztosítják a klinikák számára az
ellátást. A cég rendezze az orvosi minták dokumentációját.
4.c) Ketodex filmtabletta (hatóanyaga: dexketoprofen; gyártója: Menarini Ind. Farm;
hazai képviselet: Berlin-Chemie)
A javaslatot benyújtotta: dr. Szabados Sándor, dr. Horváth Iván (Szívgyógyászati Klinika), dr.
Farkas Gábor, dr. Czóbel Gábor (Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Hatóanyagában egyedülálló NSAID, mely tramadol
szintű hatékonysággal rendelkezik a posztoperatív fájdalomcsillapításban, annak központi
idegrendszeri mellékhatásai nélkül. Gyors hatáskezdet, kedvező mellékhatás profil jellemzi.
Új alternatívát jelentene azon betegek fájdalomcsillapításában, akiknél az ópiátok alkalmazása
kontraindikált, vagy magas rizikót jelentene.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
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A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 15-20 doboz/hó ingyenes gyógyszeradomány,
melynek mennyisége igény esetén emelhető.
Tekintettel a készítmény előnyös tulajdonságaira, valamint a 0 Ft-os bekerülési árra, a
Bizottság a beadványt támogatólag jóváhagyja mindaddig, amíg a cég 0 Ft-os áron
biztosítják a klinikák számára az ellátást. A cég rendezze az orvosi minták
dokumentációját.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a hiányos – csak a gyártó cégektől beérkezett –beadványokat
mindaddig nem tárgyalja, amíg klinikusi javaslatok birtokában azok előzetes értékelése nem
végezhető el.
5.)

Egyebek

5.a) A PTE Klinikai Táplálási Munkacsoport javaslata alapján a tápszer alaplista az alábbi
készítményekkel bővül:
Resource Energy 2.0+fibre 200 ml enterális ivótápszer
Novasource GI Control 500 ml enterális ivó- és szondatápszer
Novasource Diabetes 500 ml enterális ivó- és szondatápszer
5.b) A Gyermekklinika Nyár utcai telephelyének 2008. március 1-től a PTE Klinikai
Központhoz történő csatolását követően a pulmonológiai osztály gyógyszerellátását is
biztosítani kell. Ez olyan, a terápiában rutinszerűen használt gyógyszerek beszerzését is
jelenti, amelyek nem szerepelnek az alaplistán. A Gyógyszerterápiás Bizottság hozzájárul
ahhoz, hogy a mellékelt listában felsorolt készítményekkel bővüljön a gyógyszer-alaplista,
megkönnyítve ezzel a klinika számára a rendelést.
5.c) dr. Győrimolnár Iván tartós külföldi távolléte miatt nem tud részt venni a Bizottság
munkájában. A PTE KK Gyógyszerterápiás Bizottság működési szabályzata szerint a KK
Főigazgató feladata új tag kijelölése.

(prof. Dr. Decsi Tamás)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(prof. Dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Melléklet:
1.)
Gyermekklinika Pulmonológia Osztálya (Nyár u.) által a napi terápiában rendszeresen
használt, a PTE alaplistán nem szereplő készítmények listája
Kapják:
(1). (1) Prof. dr. Kollár Lajos PTE KK Főigazgató, (2) dr. Endrei Dóra PTE KK Orvos-igazgató, (3)
Zemplényi Antal PTE KK Gazdasági Igazgató, (4) Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai, (5) Onkoteam
tagjai, (6), PTE KK intranet hírek, (7) PTE KK Klinikák igazgatói
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Gyermekklinika Pulmonológiai Osztálya (Nyár u.) által a napi terápiában
rendszeresen használt, a PTE gyógyszer-alaplistán nem szereplő készítmények
Spray Flixotide

(fluticason)

Spray Seretide

(fluticason + salmeterol)

Spray Alvesco

(ciclenosid)

Discus Flixotide

(fluticason)

Neplit easyhaler

(budesonid)

Diffumax easyhaler (formoterol)
Singulair tbl.

(montelukast)

Spiriva

(tiotrpoium)

Xyzal tbl.

(levocetirizin)

Aerius tbl.; szirup

(desloratadin)

Spray Flixonase

(fluticason)

Spray Nasonex

(mometazon)
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