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1.)
1.a)

A gyógyszer-alaplista bővítésére beérkezett beadványok elbírálása
Laxbene filmtabletta (hatóanyaga: bisacodyl, simeticon, gyártó: Ratiopharm)

-A javaslatot benyújtotta: dr.Gacs Balázs (Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika)
-A javaslattevő által kiemelt előny: ”Alacsony kezelési költség, jó hatásfok, graviditás esetén is
alkalmazható.”
-Bizottság állásfoglalása: A Laxbene kombinált, kedvező hatású készítmény, amely felületi
feszültséget csökkentő komponense révén a székrekedéssel járó kellemetlen puffadást is hatásosan
csökkenti. Jól alkalmazható műtét utáni állapotokban, terheseknek is adható, 6 év alatti gyermekeknek
viszont nem javallt. Mivel régi, nem egészen korszerű készítményeket váltana fel, a
Gyógyszerterápiás Bizottság a javaslatot támogatja.

1.b)

Avelox tabletta, infúzió (hatóanyag: moxifloxacin, gyártó: Bayer)

-A javaslatot benyújtotta: dr.Figler Mária, dr.Nagy Ágnes (I.sz.Belgyógyászati Klinika)
-A javaslattevők által kiemelt előny: „Területen szerzett pneumonia kezelésére ideális:
monoterápiában lefedi az összes szóba jöhető kórokozót, kifejezetten gyors hatású (gyors eloszlás,
gyors felszívódás, gyors baktérium eradikáció, gyors tünetenyhülés). Más antibiotikumra rezisztens
kórokozókra is hatásos, baktericid.”
- A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 12db infúzió után 2doboz tabletta (10X) – időtartam
megjelölése nélkül.
-Bizottság állásfoglalása: A készítmény hatóanyaga a fluorokinolon csoportba tartozó moxifloxacin a
közösségben szerzett, elsősorban a penicillin és makrolid rezisztens Staphylococcusok által okozott
pneumoniák kezelésére javallt. A gyógyszer-alaplistán szerepel az azonos hatóanyagcsoportba
tartozó levofloxacin hatóanyagú Tavanic infúzió és tabletta, napi kezelési költsége kb. 2/3 része az
Aveloxénak.

A gyártó cég által összeállított összehasonlító értékelés pontatlan adatot tartalmaz (a levofloxacin
WHO által megadott DDD értéke 250mg, szemben a cég anyagában szereplő 500mg értékkel). Ezért
az egész árösszevetés félrevezető, mivel a hivatalos DDD értékek alkalmazásakor a levofloxacin
jelentős (kb. 10e Ft) napi kezelési költségtöbbletét mutatja.
A cég által ajánlott kedvezmény (12 palack Avelox infúzió után 2x10 tabletta ingyen) nem illeszthető a
PTE OEC klinikáin kialakított átlagárképzési gyakorlatba. Vannak olyan klinikák, amelyek csak per os
moxifloxacint kérnek, az ajánlott konstrukció szerint a felhasználók nem részesednének arányosan a
kedvezményből.
A Bizottság az Avelox infúzió rendelését „Antimikróbás rendelő és nyilvántartó vényen” történő
rendelés esetén hagyja jóvá. A Bizottság minden esetben kéri a mikrobiológiai vizsgálatokkal történő
alátámasztást is. A tabletta alaplistára kerülését a Bizottság támogatja. Felkéri a Bayer céget, hogy a
lista bővítésére vonatkozó javaslatában szereplő kedvezményre vonatkozó ajánlatot módosítsa úgy,
hogy az megfeleljen a PTE OEC klinikáin évek óta követett árképzésnek, valamint az
árösszehasonlító táblázatát dolgozza át a hivatalos WHO adatokat alkalmazva, továbbá a PTE
klinikáin vegye figyelembe a belső árképzést is.

1.c)
Atacand
AstraZeneca)

8mg;

16mg

tabletta

(hatóanyag:

candesartan

cilexetil,

gyártó:

- A javaslatot benyújtotta: dr Tóth Kálmán, dr. Czopf László (I.sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevők nem indokolták, hogy miért támogatják az Atacand gyógyszer-alaplistára kerülését,
továbbá a gyártó cég sem jelölte meg az Egyetem számára ajánlott kedvezményes árat, sem a
mintaként átadott gyógyszer mennyiségét.
Bizottság döntése az 1.d) pontban foglaltak szerint.

1.d) Logimax 5/50retard filmtabletta (hatóanyag:felodipin, metoprolol succinicum,
gyártó: AstraZeneca)
-A javaslatot benyújtotta: dr.Tóth Kálmán, dr.Habon Tamás (I.sz. Belgyógyászati Klinika)
-A javaslattevők által kiemelt előny: ”Jelenleg egyedüli a gyógyszerpiacon.”
Bizottság állásfoglalása: A Bizottság annak ellenére foglalkozott mindkét beadvánnyal, hogy mind a
felhasználó, mind a gyártó részéről rendkívül hiányosan összeállított javaslat érkezett. Döntése
értelmében az Atacand – amelynek hatóanyaga Magyarországon elsőként törzskönyvezett AT1
receptorra szelektíven ható angiotenzin II receptor antagonista - mindaddig a gyógyszer-alaplistán
marad, míg a gyártó cég biztosítja az AstraZeneca és az Egyetem közötti keretmegállapodás
tervezetben 2003. évre ígért ingyenes ellátást.
A Logimax, mint fix kombináció esetében hasonlóan az előző döntéséhez, abban az esetben
támogatja a készítmény gyógyszer-alaplistán tartását, míg az AstraZeneca cég a PTE OEC klinikáinak
ellátását ingyen biztosítja. Ha ebben változás történik, a Gyógyszerterápiás Bizottság újraértékeli az
alaplistán tartásukat.

1.e)

Duphaston 10mg filmtabletta (hatóanyag: didrogeszteron, gyártó: Solvay Pharma)

-A javaslatot benyújtotta: dr. Drozgyik István (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
-A javaslattevő által kiemelt előny: „A legkiszámíthatóbb hatású, legsemlegesebb mellékhatású
gesztogén, amit terhességben is lehet adni.”
-A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 100% rabatt időtartam meghatározása nélkül.
Bizottság döntése: Speciális, szűk körben alkalmazott gyógyszerről van szó, melynek éves
költségvonzata nem jelentős. A Bizottság a gyógyszer-alaplistára kerülését jóváhagyja.

2.)

A kis molekulatömegű heparinok felhasználásának értékelése.

A Gyógyszerterápiás Bizottság a 2002. december 19-i ülésén döntést hozott a kis molekulatömegű
heparinok alkalmazásával kapcsolatban. Felkért minden klinikaigazgatót, hogy alaposan megfontolt
szakmai szempontok figyelembevételével kialakított belső klinikai protokoll alapján alkalmazzák az
LMWH készítményeket, valamint részesítsék előnyben a Bizottság átfogó értékelése alapján
legkedvezőbbnek tartott nadroparin alkalmazását.
2003. január 1-től a klinikák a cégek részarányos beszállítói ajánlatában szereplő kedvezményekkel
csökkentett átlagáron jutottak hozzá az LMWH készítményekhez.
2003. első negyed évének végén ismét értékeltük az OEC klinikáinak kis molekulatömegű heparinokra
vonatkozó felhasználását. A 2002. évi 54,6millió Ft felhasználáshoz képest az első negyedév
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16,3millió Ft beszerzését alapul véve kb.10millió Ft növekedés várható erre az évre. Az elmúlt negyed
évben kisebb mértékű átrendeződés tapasztalható az LMWH hatóanyagok felhasználásán belüli
részesedést tekintve.
A beszerzés költségeit elsősorban a felhasználás 90%-át kitevő két hatóanyag vonatkozásában
értékeltük ismételten. Az összehasonlítás alapjául az előző elemzésben is alkalmazott, általunk
számított DOT* értéket vettük. (Adott idő alatt felhasznált összes hatóanyag/az alkalmazási előiratban
szereplő adott indikációhoz tartozó dózis.) A legutóbbi – nem tervezett - ár-átrendeződést követően az
enoxaparin és a nadroparin terápiás költségei gyakorlatilag megegyeznek, ill. a különbség már nem
számottevő.
A Gyógyszerterápiás Bizottság tagjainak véleménye szerint annak ellenére, hogy a három fő
hatóanyag törzskönyvi indikációi, a promóciós állításokkal szemben a legtöbb pontban gyakorlatilag
megegyezőek, a lista egyetlen hatóanyagra történő szűkítése nem indokolt. Összességében a kis
molekulatömegű heparinok felhasználásának szakmai és gazdasági elemzése, a cégek
„versenyeztetése” hasznos volt az OEC klinikái számára, mivel ezáltal az intézményi árversennyel
kikényszerített egységes árredukció kedvezőbb az előző évinél.
A Bizottság megerősítette és felhívta a figyelmet arra, hogy az LMWH kérdés értékelése során a
szakmai szempontok elsődlegessége mellett továbbra is az éves felhasználás egészére a
legkedvezőbb feltételeket a nadroparin (Fraxiparin) ajánlata tartalmazza. Mivel a Bizottság véleménye
szerint rendkívül sok érv és tényező által befolyásolt kérdésről van szó, a korrekt döntés jövőbeni
alapja is csak a szakmai szempontok körültekintő figyelembevétele mellett a hosszabb távra
számítható gazdaságossági összehasonlítás lehet. Célszerű egész évre fix árakat és ajánlatokat
elfogadni, ill. azokat érvényesíteni.

3.)

A gyógyszer-alaplista szűkítése

Adott gyógyszer alaplistára vétele lehetővé teszi azt, hogy valamennyi hatáserősségű, kiszerelésű
gyógyszerformái a klinikák számára a lehető legrövidebb időn belül elérhetőek legyenek. A napi
gyakorlat során kialakult a „listás” készítményeknek az a köre, amelyet a terápiában leggyakrabban –
szakmai és gazdaságossági megfontolás alapján – használnak/rendelnek. Ennek alapján lehetővé
vált a gyógyszer-alaplista „szűkítése”. Az „elsődleges” listán a leggyakrabban használt hatáserősségű
és kiszerelésű gyógyszerek szerepelnek, amelyekből az Egyetemi Gyógyszertárban mindenkor
rendelkezésre áll legalább a terápia megkezdéséhez szükséges mennyiség. Az ezektől eltérő
gyógyszerformák, hatáserősségek, kiszerelések a „tartalék” listán szerepelnek, amelyeket konkrét
igény alapján a gyógyszertár két munkanapon belül beszerez. A gyógyszer-alaplista ilyen megosztása
látható lesz a PTE ÁOK honlapján keresztül elérhető gyógyszerinformációs felületen: „K” jelzéssel az
„elsődleges” listán szereplő (készletben tartott) gyógyszereket, „N” jelzéssel az alaplistán szereplő, de
készletben nem tartott gyógyszereket megjelölve. Ez a változtatás a készletérték optimalizálásával a
további költségcsökkentésen kívül növeli a gyógyszerbiztonságot, a tévesztések lehetőségének
csökkentésével.
A Gyógyszerterápiás Bizottság jóváhagyta azoknak a készítményeknek (32 db) az alaplistáról való
törlését, amelyekre az elmúlt egy éven belül nem érkezett rendelés.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(1) Prof. Dr. Kosztolányi György, OEC Elnöke, (2) Ferenci József, OEC Elnökhelyettes, (3) Gyógyszerterápiás Bizottság
tagjai, (4) PTE ÁOK intranet hírek, (5) OEC Klinikák igazgatói
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