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1.)
1.a)

A gyógyszer alaplista bõvítésére beérkezett beadványok elbírálása
Tápszerekre vonatkozó bedványok: Oral impact
Isosource

A Gyógyszerterápiás Bizottság a Klinikai Táplálási Munkacsoportot felkéri arra, hogy tegyen
javaslatot a két készítmény listára vételével kapcsolatban. Errõl a munkacsoport -lehetõség szerinta következõ ülésén határozzon, figyelembe véve a javasolt tápszerek összetételét, felhasználási
területeit, valamint árát.
A Gyógyszerterápiás Bizottság azt is javasolja, hogy a munkacsoport tekintse át és értékelje a
jelenleg a klinikáinkon használatos tápszereket (l. a jelenleg érvényes PTE ÁOK gyógyszeralaplista
készítményeit). A gyógyszer-alaplistán már jelenleg is kialakított készítmények körét értékeljék,
tegyenek javaslatot a szükséges módosításokra. A lista bõvítése és szûkítése a jövõben (is) a
gyógyszeralaplistához hasonlóan történne, mindenkor a Klinikai Táplálási Munkacsoport javaslata
alapján.
1.b)

Dilatrend (carvedilol), Roche

-A javaslatot benyújtotta: dr. Tóth Kálmán, dr. Habon Tamás I.sz. Belgyógyászati Klinika
-A javaslattevõk által kiemelt terápiás elõnyök: „mint III. generációs béta-blokkoló egyedülálló terápiás
hatásokkal rendelkezik szívelégtelenség kezelésében. Különlegességét addicionális alfa blokkoló ill.
antioxidáns hatása adja.”
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmények: 0 Ft-os beszállítói ár (az idõtartam nincs megjelölve).

A készítmény nem szelektív béta blokkoló, vasodilator hatású, járulékos antioxidáns tulajdonsággal
rendelkezõ hatóanyaga alkalmazható esszenciális hypertonia, valamint krónikus stabil angina
pectoris tartós kezelésére. A csatolt szakmai anyag részletesen bemutatta a gyógyszert, azonban

kár, hogy a korábbi szereket a carvedilollal összehasonlító tanulmány (COMET) eredményeit nem
ismertették, ill. arra még csak nem is utaltak. A Gyógyszerterápiás Bizottság döntése alapján a
gyógyszer felkerül a gyógyszer-alaplistára arra az idõtartamra, amíg a cég a készítményt 0 Ft áron
biztosítja a PTE ÁOK klinikái számára.
1.c)

Ipaton (ticlopidin), Egis

-A javaslatot benyújtotta: dr.Cziráki Attila, dr. Horváth Iván Szívgyógyászati Klinika
-A javaslattevõk által kiemelt elõny: „a felvételt elsõsorban az ára miatt kérik.”
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 100% árurabatt 2001. végéig

Kompetítor készítménye szerepel a gyógyszer alaplistán. Amennyiben az Egis 2001. végéig ingyen
biztosítja az ellátást, a Gyógyszerterápiás Bizottság támogatja a gyógyszer-alaplistán tartását addig,
míg a gyártó ezt a kedvezõ beszállítói árat nem változtatja meg.
1.d)

Asasantin retard (dipyridamol, acetilszalicilsav), Boehringer Ingelheim

-A javaslatot benyújtotta: dr. Klabuzai Ágnes Neurológiai Klinika
-A javaslattevõ által kiemelt terápiás elõny: „ischaemiás stroke prevenciójában kétszer (?) olyan hatékony,
mint az ASA önmagában.”
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: mennyiségfüggõ (?).

A készítmény két komponensének antitrombotikus hatásai additívak, így terápiás hatásuk
ischaemiás stroke másodlagos prevenciójában kedvezõbb, mint az eddig alkalmazott szereké. A
Gyógyszerterápiás Bizottság támogatja alaplistán tartását, amennyiben a cég az ellátást a már
alaplistán szereplõ, hasonló terápiás indikációjú szerek árszintjén (20 Ft/DDD) v. az alatt tudja
biztosítani.
1.e)

Alveofact (bovi surfactant), Boehringer Ingelheim

-A javaslatot benyújtotta: dr. Adamovich Károly Gyermekklinika
-A javaslattevõ által kiemelt elõny: „a hatóanyagot a gyártó cég kis volumenû kiszerelésben biztosítja; a
jelenleg forgalomban lévõ surfactantok közül viscositása a legkisebb.”
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 3+1 rabatt folyamatosan (meddig?).

A készítményt a neonatológiai, de újabban már nem csak a neonatológiai gyakorlatban különbözõ
kórképek (neonatalis RDS, connatalis pneumonia, ill. ARDS) kezelésében rutinszerûen használják.
A többi, hasonló indikációra törzskönyvezett készítménnyel szembeni elõnye a praktikus, kis
volumenû kiszerelés, valamint a rendelkezésre álló hazai forgalmazású surfactant készítmények
közül ez rendelkezik a legkisebb viszkozitással. A készítmény gyógyszer-alaplistára vételét a
Gyógyszerterápiás Bizottság jóváhagyta.
1.f)

Plavix (clopidogrel), Sanofi

-A javaslatot benyújtotta: dr. Horváth Iván Szívgyógyászati Klinika.
-A javaslattevõ által kiemelt terápiás elõny: „a CURE study-ban megjelent objektív elõnyök, valamint az
indikációk között szereplõ egyöntetû terápiás lehetõségek”.
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: közvetlen szállítás esetén termelõi ár + 2%.

A clopidogrel ischaemiás vasculáris történések csökkentésére javallt olyan betegek esetében,
akiknek anamnézisében szimptómás atherosclerosis szerepel. A Gyógyszerterápiás Bizottság az
alábbi szempontokat mérlegelte:
- Ellentmondásosak, ill. aggályosak a termék hivatalos gyógyszer alkalmazási elõiratában
foglaltak valamint a promóciós céllal ismertetettek közötti „eltérések” (pl. hivatalos
alkalmazási elõiratban: „clopidogrel csekély, de statisztikailag szignifikáns elõnye az ASA-val
szemben fõleg a perifériás arteriális betegségekben szenvedõ betegekben mutatható ki”, a
clopidogrel biztonságosságát és hatásosságát vasculáris ischaemiás történésekben 19.185
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1.g)

beteg bevonásával vizsgálták (CAPRIE), melynek eredményeként megállapították, hogy a
„clopidogrel szignifikánsan csökkentette az új ischemiás történések elõfordulását ASA-val
összehasonlítva”, míg azokban a betegekben, akiket kizárólag „friss myocardiális infarctus
alapján választottak be a vizsgálatba, a clopidogrel számszerûen gyengébbnek mutatkozott,
de statisztikailag nem különbözött az ASA-tól”; a „teljes mortalitás, mint másodlagos
végpont analízise nem mutatott szignifikáns különbséget”; a gastrointestinális mellékhatások
tekintetében pedig „a klinikailag súlyosnak ítélt mellékhatások elõfordulása nem volt
különbözõ a két csoportban (3.0 vs. 3.6 %)”; stb... áttanulmányozása után a különbözõ
promóciós állítások, kiemelések bizonyos tekintetben egyoldalúan szelektált anyagnak
tekinthetõk…
A Bizottság álláspontjának kialakítása során figyelembe vette a Cochrane tanulmány
állsáfoglalását is (Hankey G.J., Sudlow C.L.M., Dunbabin D.W.: Thienopyridine derivates
(ticlopidine, clopidogrel) versus aspirin for preventing stroke and other serious vascular
events in high vascular risk patients, The Cochrane Library, Issuue 4, 2001, Oxford
:Update Softwer): „The cost of treating 100 patients for two years with clopidogrel, at
about US$800 per patient per year, totals about $160,000 to prevent one vascular event.
As this is likely to exceed the average cost of the vascular event prevented, it seems
prudent, at this stage at least, to infer that thienopyridines should not replace aspirin as the
first choice antiplatelet agent for all high vascular risk patients. However, clopidogrel
would seem to have a role for patients who are intolerant of, or allergic to, aspirin,
provided we accept the caveat that we do not have direct evidence of the relative
effectiveness of thienopyridines compared with aspirin in these patients because they
were excluded from the randomised trials.”
A cég által jelzett várható éves klinikai felhasználásunk (350 doboz x 12.306 Ft =
4.307.100 Ft) miatt a termék klinikai alkalmazása –költségei miatt is- csak kellõ
körültekintéssel történhet(ne).
Ezért a készítmény használatát a Gyógyszerterápiás Bizottság csak a biztosítói támogatásnál
(8004/2001. (VI.21.) EüM rendelet 3. sz. melléklet) jelzett rizikócsoportba tartozó betegek
kezelésére javasolja: „ASA vagy ticlopidin rezisztencia, intolerancia, alllergia esetén, illetve
kombinációban ASA-val, ha önmagában egyik sem hatékony a tct-aggregáció gátlásában,
haematológus, belgyógyász, neurológus vagy kardiológus szakorvos javaslatára”.
A Bizottság a nagyszámú szakirodalmi közlések kedvezõ eredményeinek
figyelembevételével felhívja a figyelmet a gyógyszertörzskönyvezés során bejegyzett és
engedélyezett indikációkra, amelyektõl a forgalmazó cég sem térhet el a termék
promóciós anyagaiban, ill. bármilyen felvilágosító jellegû adatközlései során. Mindezekre
tekintettel a Bizottság hozzájárul a termék listán tartásához átmeneti idõre –következõ
üléséig-, azonban egy egyeztetõ megbeszélést tart szükségesnek az érintett
szakemberekkel a következõ ülésén.
Fenobrat (fenofibrat), Pharmavit

-A javaslatot benyújtotta: prof.dr. Nagy Judit, dr. Kassai Gábor, II.sz. Belgyógyászati Klinika.
-A javaslattevõ által kiemelt elõny: „egyedülálló 250mg hatáserõsség, elhúzódó felszívódás, kevesebb
gyomorbeli mellékhatás, a hasonló hatóanyagú készítményeknél lényegesen olcsóbb.”
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 2001. december 31-ig ingyen biztosítják az ellátást.

Az ugyanilyen hatóanyagot tartalmazó, a gyógyszer-alaplistán szereplõ készítményekkel szemben
kiemelendõ, hogy a kapszula micropellet technológiával készült, felszívódása elhúzódó,
gyomorbeli mellékhatásokat kevésbé okoz. Amíg a Pharmavit az ellátást 0 Ft áron biztosítja, a
Gyógyszerterápiás Bizottság támogatja az alaplistán tartását, ellenkezõ esetben újraértékelik a
fenofibrat hatóanyagtartalmú készítmények elérhetõségét.

1.h)

Fluxum (parnaparin), Medisan

-A javaslatot benyújtotta: prof.dr. Bogár Lajos, AITI
-A javaslattevõ által kiemelt terápiás elõny: „az alternatív készítményekhez képest nagyobb biológiai
hasznosulás, és jelentõsen hosszabb felezési idõ.”
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 10% árurabatt (idõtartam megjelölés nélkül).

A hatóanyag az alacsony molekulasúlyú heparinok csoportjába tartozik, melyek felhasználására
vonatkozóan a klinikákon nincs szakmai konszenzus. Az alternatív hatóanyagokhoz képest a
javaslattevõ klinika kiemelte a parnaparin nagyobb biológiai hasznosulását, valamint a jelentõsen
hosszabb felezési idõt. A Gyógyszerterápiás Bizottság úgy döntött, hogy a készítmény alaposabb
megismerése érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a javaslatot benyújtó klinika (AITI) 2001. végéig
használja a gyógyszert, ha a forgalmazó cég ellátásukat addig ingyen biztosítja. Amennyiben a
Fluxum felhasználásával kapcsolatban az AITI kedvezõ és költséghatékony tapasztalatokról számol
be, a Gyógyszerterápiás Bizottság a jövõ évben újra napirendre tûzi az alacsony molekulasúlyú
heparinok kérdését.
1.i)

Fludara (fludarabin), Schering-Plough
Daunoblastina (daunoblastina), Pharmacia-Upjohn
Etomidat lipuro (etomidat), B.Braun

A felsorolt készítményeket a PTE ÁOK klinikáin korábban egyedi import útján szerezték be.
Miután törzskönyvezésre kerültek, a Gyógyszerterápiás Bizottság hozzájárul gyógyszer-alaplistára
vételükhöz, amivel a napi rendelés a klinikák, illetve a beszerzés a gyógyszertár számára
egyszerûbbé válik.
1.j)
A következõ készítmények gyógyszer alaplistára kerülését csupán a cégek
kezdeményezték, a klinikusok részérõl nem érkezett javaslat, ezért a Gyógyszerterápiás Bizottság
ezek elbírálását elhalasztotta: Tarka (trandolapril/verapamil), Knoll; Alprostapint; Curosurf
(sertés surfactant), Chiesi Pharma.
A gyógyszer-alaplista bõvítésére beérkezett javaslatokat általánosságban értékelve a
Gyógyszerterápiás Bizottság megállapította, hogy azok indoklásának helyi klinikai szakmai
színvonala rendkívül ingadozó. Számos beadvány esetében a „vezetõ” klinikai szakemberek
által megfogalmazott indoklás pontatlan, szakmai frázisokat tartalmaz, valótlan állításokat
közöl. Sajnálatos és megdöbbentõ, hogy ezen készítmények szakmai illetékesei a készítmény
fõbb terápiás elõnyeit ilyen igénytelenül (tájékozatlanul?) fogalmazzák meg. Ezért a Bizottság
úgy határozott, hogy az ilyen színvonalú beadványok esetében a jõvõben felkéri a
javaslattevõ szakembert, hogy indoklásait személyesen is ismertesse a Bizottsággal. Annál is
inkább kívánatos ez, mivel az alaplistán szereplõ gyógyszerek esetében egy-egy szer
alkalmazását PTE ÁOK klinikáin dolgozó szakemberek véleménye alapján kívánjuk megítélni.
Ehhez nyújt segítséget a Gyógyszerterápiás Bizottság ülésérõl a PTE ÁOK hivatalos lapjában,
és az Egyetemi Gyógyszertár web-felületén közzétett jegyzõkönyv is:
(http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/pharmacy_services.lasso)
2.)

A gyógyszer alaplista szûkítésének elbírálása

A Gyógyszerterápiás Bizottság elfogadta azt a javaslatot, amely szerint a gyógyszer alaplistáról
törlésre kerülnek azok a gyógyszerek, amelyekre egy éven át nem érkezett igény a klinikák
részérõl.
Törölt készítmények:
Nivalin injekció
Loniten tabletta

3.)

A közbeszerzési törvény és a PTE ÁOK gyógyszerbeszerzései

A közbeszerzési törvény elõírásainak megfelelõen minden olyan esetben ki kell írni
közbeszerzési eljárást, ha az éves szinten történõ beszerzés értéke átlép egy meghatározott
értékhatáron (jelenleg ez a határ 18 millió Ft). A PTE ÁOK a központosított közbeszerzés hatálya
alá esõ termékek (intravénás röntgenkontrasztanyagok, csõkötszerek, ragtapaszok, eszköz és
mûszerfertõtlenítõk) beszerzésére vonatkozóan a törvény elõírásait teljes mértékben betartja. A
törvény a tender alapját nem határozza meg, így a Gyógyszerterápiás Bizottság elfogadta a
Bizottság titkárának a javaslatát –mely az eddig követett és már korábban is egyeztetett állásponton
alapult-, amely szerint a klinikák által felhasznált gyógyszereket hatóanyag szerint elemezve
célszerû kiválasztani azokat, amelyek éves felhasználása meghaladja a törvényben elõírt
értékhatárt. Így a következõ évre az akkor érvényes értékhatár, valamint a hatóanyagszinten
elemzett felhasználásunk figyelembevételével kell a kari gyakorlatot kialakítani.
Az ülésen meghívottként résztvevõ általános szakági fõigazgatóhelyettes szintén támogatta a
javaslatot. Célszerûnek látja a tender kiírását egyetemen belül elõkészíteni, amelyhez minden
feltétel adott, továbbá ilyen módon a kiírás és az értékelés közötti összhang jobban érvényesíthetõ.
4.)

A PTE ÁOK gyógyszerfelhasználásának értékelése

A fõigazgatóhelyettes úr értékelte a gyógyszertár által heti gyakorisággal kiadott
felhasználási adatokat, megjegyezve, hogy informatívabbak lennének abban az esetben, ha a
felhasználási értékek mellett a betegforgalmi adatok is szerepelnének az adatok között – ez utóbbi
a „házi besorolást” alapul véve megoldható lenne. Igéretet tett arra, hogy a jövõben ezen adatok is
rendelkezésre fognak állni az együttes elemezhetõségre.
A nyár folyamán történt öt kiemelt klinikán történt „látogatás” értékelésérõl elmondta, hogy az
elhúzódott, illetve csak részben történt meg, a kellõ eredményességet nem minden esetben érte
el.
A PTE ÁOK jelenlegi gazdasági helyzetét értékelve fõigazgatóhelyettes úr beszámolt arról, hogy az
oktatás és gyógyítás közötti hiánymegosztás megtörtént, a jelenlegi kifizetetlen gyógyszer számlák
értéke kb.75 millió Ft; elmondható, hogy az adósságállomány felhalmozódásának üteme lassult.
Az Egyetemi Gyógyszertár az alábbi tájékoztatást mutatta be a PTE ÁOK 2001. 01-09. havonkénti
„gyógyszer” beszerzéseirõl, valamint a klinikák felé történõ kiadásokról:
HÓNAP
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
ÖSSZESEN:

5.)

KIADÁS (Ft)
106,766,457
102,325,850
95,699,083
95,215,197
87,225,021
87,061,923
96,061,484
102,617,685
82,051,612
855,024,312

VÁSÁRLÁS (Ft)
107,665,110
109,021,771
95,861,469
86,609,193
75,306,579
91,244,722
93,511,202
97,693,238
78,985,561
835,898,845

Egyebek

5.a) A Gyógyszerterápiás Bizottság titkára beszámolt arról, hogy - tekintettel a 2001. júliusában
kihirdetett nagyszámú generikus készítményre – bizonyos hatóanyagok esetében újra kell értékelni

az azonos hatóanyagnéven történõ rendelés keretébe tartozó készítményeket. Ezek a
hatóanyagok: ciprofloxacin, clarithromycin, cefuroxim, ceftriaxon, tramadol.
A
Gyógyszerterápiás Bizottság hozzájárult, hogy a különbözõ cégektõl érkezett ajánlatok értékelése
után – figyelembe véve a cégek által biztosított egyéb kedvezményeket is - az Egyetemi
Gyógyszertár az egyetem számára legkedvezõbb áron beszerezhetõ készítménnyel, akár
generikummal, biztosítsa a klinikák adott hatóanyaggal történõ ellátását.
5.b)
A PTE ÁOK honlapján keresztül elérhetõ gyógyszerinformációs felület a már mûködõ
szolgáltatásokon túl tájékoztatást nyújt a gyógyszertárban elérhetõ készítmények árfekvésérõl
a hivatalos nagykereskedelmi árhoz viszonyítva. Tovább bõvült a letölthetõ ûrlapok köre is:
gyógyszermellékhatás bejelentésére szolgáló formanyomtatvány, valamint a 22/2001.(VI.1.)
EüM rendelet elõírásainak megfelelõ gyógyszerminta átvételére szolgáló nyomtatvány is
elérhetõvé vált (http://dynamic.aok.pte.hu/intranet/pharmacy_services.lasso).

Prof. dr. Mózsik Gyula s.k
Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke

KAPJÁK:
Prof. Dr. Fischer Emil, PTE ÁOK Dékán
Prof. Szabó István, PTE ÁOK, Klinikai Dékányhelyettes
Ferenci József, Általános Szakági Fõigazgatóh.
Gyógyszerterápiás Bizottság ülésén megjelentek
Orvoskari Hírmondó

dr. Botz Lajos s.k.
Gyógyszerterápiás Bizottság titkára

