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1.)

A gyógyszer-alaplista bővítésére beérkezett beadványok elbírálása

1.a) Chirocaine 2,5mg/ml; 5mg/ml; 7,5mg/ml injekció (hatóanyaga: levobupivacain,
gyártó: Abbott)
- A javaslatot benyújtotta: dr.Győrimolnár Iván, Szívgyógyászati Klinika.
- A javaslattevő által kiemelt előny: „Intra és posztoperatív alkalmazható potens kardioszelektív
analgetikum.”
- A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 100% termékrabatt a készlet erejéig (legalább 2004.06.30ig).
- Az Abbott cég 2003. év folyamán összesen 4 doboz 2,5mg/ml; 4 doboz 5mg/ml; 1 doboz 7,5mg/ml
Chirocaine orvosi mintát adott át a PTE OEC klinikáin (Szülészet, Szívgyógyászat, AITI).

- A Bizottság állásfoglalása: A készítmény hatóanyaga a Bucain hatóanyagának (bupivacain)
optikai izomerje. Az orvosi mintaként kipróbált készítménnyel szerzett tapasztalatok
kedvezőek – kardioszelektivitása miatt ischemiás szívbetegeknél nem okoz súlyos
mellékhatásokat, ill. magasabb szérumszintnél okoz csak szívmegállást. Mivel klinikailag a
Naropinnal tekinhető egyenétékűnek, a Gyógyszerterápiás Bizottság a felkínált
kedvezmény fenntartásáig, ill. a hasonlóan kedvező ár biztosításáig támogatja a
készítmény alaplistán tartását.
1.b) Stimuloton tabletta (hatóanyaga: sertralin, gyártó: Egis)
- A Bizottság a 2002.06.26-án tartott ülésén már jóváhagyta a Stimuloton gyógyszeralaplistára vételét, figyelembe véve az Egis ajánlatát, mely szerint 2004. év folyamán a cég
grátisz biztosítja a PTE OEC klinikái számára.

1.c) Cardilopin 2,5mg; 5mg; 10mg tabletta (hatóanyaga: amlodipin, gyártó: Egis)
- Az alaplista bővítésére beadvány ez esetben csak a gyártó cégtől érkezett. A Bizottság
ennek ellenére megtárgyalta a javaslatot, mert az ajánlat részét képezi az Egis 2004. évre
vonatkozó keretmegállapodás tervezetének, egyéb más kedvezmények mellett. A
Gyógyszerterápiás Bizottság erre, valamint a hatóanyagtartalom nagyobb választékára való
tekintettel (az amlodipin készítmények között csak a Cardilopin áll rendelkezésre 2,5mg
hatóanyagtartalommal) az ajánlott kedvezmény fenntartásáig (amíg az Egis ingyen
biztosítja az ellátást) támogatja a Cardilopin alaplistán tartását.
1.d) Frontin 0,25mg; 0,5mg; 1mg tabletta (hatóanyaga: alprazolam, gyártó: Egis)
- A javaslatot benyújtotta: dr. Kovács Attila, Pszichiátriai Klinika
- A javaslattevő által kiemelt előny: „Nagy potenciálú anxiolytikum, ami a többi benzodiazepinnel
összehasonlítva kisebb dependencia veszéllyel alkalmazható. A különböző hatóanyagtartalmú
tabletták az individuális dozírozást megkönnyítik.”
- A gyártó cég által felajánlott kedvezmény: 60 napos fizetési határidővel 300% árurabatt 2004.
végéig. Ezzel szemben az Egis keretmegállapodás tervezetében a Frontin minden hatáserősségét
és kiszerelését 2004. év végéig grátisz biztosítja a PTE OEC klinikái számára.
A készítményből 2003-ban az Egyetemi Gyógyszertár nyilvántartása szerint orvosi minta nem került
a PTE OEC klinikáira, ugyanakkor 0,5mg hatóanyagtartalmú 100x tablettából 20 doboz érkezett
grátisz az Egistől a gyógyszertárba.

- A Bizottság állásfoglalása: a Frontin alaplistára vételére vonatkozó javaslatot a Terápiás
Bizottság harmadik alkalommal tárgyalja. 2002.06.26-i, valamint 2002.12.19-i ülésén a
javaslatot elutasították azzal az indoklással, hogy az eredeti alprazolam hatóanyagtartalmú
Xanax minden formáját a gyártó folyamatosan ingyen biztosítja a PTE OEC klinikái
számára, míg a Frontin beszerzése esetén termékrabattot ajánlott fel az Egis – csökkentett
áron biztosítaná az ellátást. Amennyiben az a valódi szándéknak, hogy az Egis az
ajánlatának megfelelően 2004. évben grátisz szállítja az igények szerinti mennyiségű
Frontint, a Bizottság támogatja alaplistán tartását. Az esetleges előnytelen árváltozás
esetén a Gyógyszertár feladata, hogy mindenkor a legkedvezőbb áron rendelkezésre álló
alprazolam készítménnyel biztosítsa a klinikák ellátását.
1.e) A PTE OEC Klinikai Táplálási Munkacsoportja javaslatot tett arra, hogy bővítsék a
gyógyszer-alaplistát olyan enterális és parenterális tápláló készítményekkel, amelyek
speciális összetételük miatt meghatározott betegségcsoportokban alkalmazhatóak
(Aminosteril N-hepa infúzió, Nephrotect infúzió, Fresubin hepa, Fresubin diabetes),
illetve „all in one” infúziókeverékekkel, amelyek hűtés nélkül, a felhasználás helyén
készletben tarthatóak (Kabiven infúzió, Kabiven peripheral infúzió).
A Nephrotect infúzió vesebetegek parenterális táplálására alkalmas speciális összetételű
infúzó, ennek folytán hiánypótló, ilyen célra alkalmas készítmény nem szerepel a
gyógyszer-alaplistán.
Az Aminosteril N-hepa infúzióhoz hasonló összetételű, májbetegek táplálására szolgáló
infúziós oldat szerepel a gyógyszer-alaplistán (Aminoplasmal-hepa infúzió), a
rendelkezésre álló additívek az ismert kompatibilitási adatok szerint azok az Aminosteril Nhepa oldattal elegyíthetőek.
Májbetegek enterális táplálására alkalmas összetételű készítmény eddig nem szerepelt a
gyógyszer-alaplistán, ezért a Fresubin hepa hiányt pótol, a Fresubin diabetes kiszerelése
lehetővé teszi a közvetlenül szondatápszerként való alkalmazását, szemben az eddig
alaplistán szereplő Glucernával.
A Kabiven infúziók alkalmazása drágább, mint az Egyetemi Gyógyszertár infúziós
laboratóriumában készülő „all in one” keverékinfúzióké, előnyük ezzel szemben a hosszabb
lejárati idő, szobahőmérsékleten való tárolhatóság. Az alaplistán szereplő kiegészítő
nyomelem és vitaminkészítmények (Addamel, Soluvit, Vitalipid,) a Kabiven
készítményekkel kompatibilisek.
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A Gyógyszerterápiás Bizottság a Klinikai Táplálási Munkacsoport javaslata alapján
indokoltnak tartja a fenti tápláló készítmények listára vételét azzal a megjegyzéssel, hogy
a speciális betegségcsoportokban használatos tápszereket a gyógyszertár csak konkrét
igény esetén szerezze be.
2.)

Albuminok és immunglobulinok beszerzése és alkalmazása

A PTE OEC klinikáinak éves albumin és immunglobulin felhasználása 2003. évben
63,63mFt volt. A human albumin készítményekből a Human és a Biotest cégek, míg
immunglobulinokból négyféle gyártó készítményei vannak forgalomban.
A human albuminok vonatkozásában a Biotest ajánlata a piaci árakhoz képest jelentősen
csökkentett árakat tartalmaz. A kizárólagosság elkerülése érdekében a piac megosztására
kell törekedni oly módon, hogy az éves felhasználás nagyobb részét jelentő 20%-os 100ml
kiszerelési forma beszerzése a Biotesttől, míg az 5%-os, plazmaferezishez használt human
albuminé a Humantól történjen – figyelembe véve a mindenkori beszerzési lehetőségeket
és az ártartást.
Az immunglobulinok összehasonlító elemzését tartalmazó anyagot felhasználva
célszerűnek látszik itt is a piac megosztása. A financiális lehetőségeket és a felhasználók
igényeit figyelembe véve 2004-ben mindkét gyártó termékének jelenléte indokolt.
Ugyanakkor célszerű a korszerűbbnek tekintett Biotest termék esetében a volumenhez
kötött megállapodáson nyugvó kedvezmény kihasználása is.
3.)

Gazdasági helyzet hatása a gyógyszerellátásra

A PTE OEC kifizetetlen gyógyszerszámlái több, mint 300mFt-ot tesznek ki. A
Terápiás Bizottság annak lehetőségét vizsgálja, hogyan lehetne a gazdasági helyzetet
„gyógyszer oldalról” segítve kedvezőbbé tenni.
A külső körülményeket tekintve 2004. évben a gyógyszereket is terhelő 5%-os Áfa
bevezetésével a helyzet további rosszabbodása várható. Nem tisztázott még ezzel
kapcsolatban, hogy a rabatt gyógyszerek, orvosi minták Áfá-ja milyen módon kerül
elszámolásra. Az OEC számára az ÁFA változás éves szinten akár kb. 100-150mFt többlet
költséget jelent(het), tovább rontva az amúgy is aggasztó gazdasági helyzetet.
A Terápiás Bizottság tagjainak egyöntetű véleménye szerint a gyógyszerkiadásoknál már
10%-os csökkentés is a betegellátás biztonságát veszélyeztetné. Ezért ilyen módon az
adósság számottevő csökkentése a betegellátás károsodása nélkül sem lehetséges.
A klinikákon lévő gyógyszerkészletek csökkentése révén azonban lehetőség lenne az
adósságállomány egyszeri mérséklésére (készletlekötési költségek csökkentésével, kb. 80100mFt összeggel).
Ezt a lehetőséget azonban csak megfelelő informatikai háttérrel lehetne kihasználni.
Egyúttal ennek révén a gyógyszerfelhasználás betegig is követhető lenne, illetve betegre
lebontva is megadható lenne („betegszámlaszerűen”). Ennek azért is lenne / lehetne
realitása mivel a PTE OEC-én alkalmazott program így működött, ill. működik néhány
klinikánkon, továbbá kisebb kórházakban (pl. Mohács).
A Gyógyszerterápiás Bizottság előző (2003. szeptember 30-i) ülésén hozott döntése
alapján a negatív(abb) irányban kibillent klinikák esetében szükségesnek tartotta korlátozó
intézkedések életbe léptetését a Centrum vezetősége részéről. Ennek megfelelően ezeknél
a klinikáknál egy keretösszeg került megállapításra az előző kilenc hónap
átlagfelhasználását figyelembe véve. Ezt a keretösszeget elérve ill. túllépve a klinika
igazgatója köteles volt tájékoztatni a Centrum elnökét, hogy a többlet
gyógyszerfelhasználás oka a megnövekedett betegforgalom, így a klinika megemelkedett
teljesítménye. Ezek a klinikák kötelesek voltak havonta jelenteni a klinikán található
gyógyszerek tételes listáját is (többnyire azonban ezt nem tették meg…). A klinikai
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készletfelvételhez az Egyetemi Gyógyszertár segédletként biztosított a klinikák számára
egy „egyedi” felvételi adatlapot, lehetővé téve ezzel a klinikákon a biztonságos
betegellátáshoz szükséges reális készletek kialakítását. Decemberben a Centrum
vezetősége által kijelölt klinikák (Családorvostan, Orr-Fül-Gége, AITI, Pszichiátria,
Szülészet, Traumatológia) közül csak a Pszichiátria és az AITI küldte meg a
Gyógyszertárnak a klinikán talált gyógyszerek tételes listáját. Ezeknek a klinikáknak a
novemberi felhasználását összehasonlítva a korábbi tíz hónap átlagfelhasználásával
megállapítható, hogy a Családorvostan, AITI és Szülészet gyógyszertári felhasználása nőtt,
az Orr-Fül-Gége és Pszichiátria felhasználása számottevően nem változott, egyedül a
Traumatológiaé csökkent.
A Gyógyszerterápiás Bizottság ajánlásokat tett annak érdekében hogy gyógyszer oldalról
segítve a gazdasági állapot kedvezőbbé váljon. A Gyógyszerterápiás Bizottság határozott
véleménye, hogy a további korlátozásokat, ill. megszorító intézkedéseket a Centrum
vezetőségének kell elrendelni, majd a betartását illetve végrehajtását is folyamatosan
nyomonkövetni.
4.)

Egyebek

A Gyógyszerterápiás Bizottság korábban is kívánatosnak tartotta, hogy a kiugró költségű
eseteikre ún. eseti finanszírozásra vonatkozó igényt nyújtsák be az OEP felé. Az AITI Xigris
felhasználásához kért eseti finanszírozást, melynek anyagához csatolta a
Gyógyszerterápiás Bizottság szakvéleményét, kiegészítve ezzel az OEP által bekért
minden részletre kiterjedő adatokat. A Bizottság a konkrét AITI javaslatot megtárgyalta és
részletes indoklást is tartalmazó támogató határozatot hozott, amelyet prof. Dr. Bogár Lajos
felé továbbított.

(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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