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1.)

A gyógyszer-alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása

1.a)
Scanlux iv. röntgenkontrasztanyag (hatóanyaga: iopamidol, gyártója: Sanochemia
Pharmazeutika AG)
A készítmény gyógyszer-alaplistára kerülésére vonatkozó javaslatot már tárgyalta a Bizottság előző
(2004.05.26-i) ülésén. Akkor úgy foglaltak állást, hogy mivel a iopamidol hatóanyagtartalmú
röntgenkontrasztanyagok közül a Iopamiro (Bracco) található a központosított közbeszerzés körébe
sorolt készítmények beszerzési listáján, nem tisztázott, hogyan lehet a Scanlux készítményeket ezen
kötelezettségek közé illeszteni.
A cég a jelenlegi ajánlatában 2005.12.31-ig terjedő időtartamra vonatkozóan 15%-ra emelte a
korábban 10%-os termékrabattot. A PTE OEC klinikáinak felhasználását tekintve az éves iopamidol
igény a cég által becsült volumen kb.1/100 (!) része. Hátrányt jelent, hogy egyik koncentrációból sincs
a gyermekgyógyászatban preferált kis (max.10-30ml) kiszerelésű forma. Ezek alapján a
Gyógyszerterápiás Bizottság nem tartja indokoltnak a készítmény alaplistára vételét, a beadványt
nem támogatja. Emellett az az álláspontja, hogy újraértékeli a javaslatot, amennyiben a jövőben
megszűnik a központosított közbeszerzési kötöttség, és a cég kielégíti megfelelő koncentrációjú és
kiszerelésű készítményekkel a tényleges klinikai igényt.
1.b)

Efectin ER 75mg tabletta (hatóanyag: venlafaxin, gyártója: Wyeth Lederle)

A javaslatot benyújtotta: prof.dr.Komoly Sámuel (Neurológiai Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Más antidepresszáns gyógyszerre nem reagáló krónikus fájdalom
szindrómában e szer a szakirodalom szerint jó eredménnyel alkalmazható.”

A beadvány hiányos, mivel gyártó nem juttatott el javaslatot a Gyógyszerterápiás Bizottsághoz az
alaplistára vétel érdekében.
Az indikációk között sem az Efectin esetében, sem a venlafaxin hatóanyagtartalmú külföldön
törzskönyvezett készítmények esetében nem szerepel a javaslatban megjelölt krónikus fájdalom

szindróma kezelése. A beadványban szereplő terápiás javallat tehát eltér a forgalomban lévő
készítmény hivatalos alkalmazási előiratában rögzített indikációtól, így az egyszerűsített
törzskönyvezési eljárás kategóriájába tartozik, amelyhez a vonatkozó farmakológiai és/vagy
toxikológiai vizsgálati eredményeket is be kell nyújtani. Az ehhez szükséges anyag létrehozása, illetve
összeállítása a cégekkel való együttműködés új területeire nyithat új lehetőségeket.
1.c)
Ramipril Prevent 1,25mg; 2,5mg; 5mg; 10mg tabletta (hatónyag: ramipril, gyártója:
AstraZeneca)
Ebben az estben csak a gyártó cégtől érkezett – hiányos - javaslat az alaplista bővítésére. A gyógyszeralaplistán szerepel ramipril hatóanyagtartalmú készítmény: Tritace (Aventis), amely a szükséges
mennyiségben ingyen áll a PTE OEC klinikáinak rendelkezésére. A cégtől érkezett javaslat nem
tartalmaz árajánlatot. Figyelembe véve a ramipril ellátottságot, a Bizottság azt javasolja, hogy az
AstraZeneca cég illessze bele a Ramipril prevent készítményeket az aktuális keretmegállapodás
tervezetébe oly módon, hogy a szükséges mennyiséget ingyen biztosítja a többi kedvezménnyel
beszerezhető AstraZeneca készítmény mellett.
1.d)
Az Abbott cég inhalációs narkotilumokra vonatkozó rabatt ajánlata
A cég javaslata: az inhalációs narkotikumokat használó klinikák egyedi megállapodást kötnek
meghatározott havi mennyiségű Sevorane „alapfelhasználásra”. Ahány üveg Sevorane-nal
tárgyhónapban a klinika felhasználása ezt meghaladja, annyiszor másfél üveg Forane-t biztosít a cég
termékrabattként – ez a Forane tekintetében kb.45% árcsökkentést eredményez. A rabatt mennyiségére
való jogosultságot a gyógyszertárral történő egyeztetés alapján állapítják meg, a rabatt kiszállítását a
gyógyszertár által megjelölt gyógyszernagykereskedőn keresztül biztosítják. A cég képviselője
megkezdte az érintett klinikákkal az egyeztetést.
A kérdést különösen aktuálissá az teszi, hogy várható a generikus készítmények megjelenése, ami új
helyzetet teremt az inhalációs narkotikumok piacán. Speciális a helyzet abból a szempontból, hogy
ezek a készítmények nem használhatók egy igen drága segédeszköz – a párologtató készülék – nélkül,
amelyet a felhasználók számára az esetek többségében az Abbott cég díjmentesen ajánlott fel klinikai
használatra. Mindezeket a szempontokat figyelembe véve, a Gyógyszerterápiás Bizottság azt látja
célszerűnek, ha a kérdés eldöntéséhez összehívnak egy anaesthetikus szakemberekből álló ad hoc
bizottságot, amely mérlegelve az előzőekben kiemelt szempontokat, dönt arról, hogyan lehet mindkét
fél számára előnyt jelentő, meghatározott időre szóló megállapodást kötni az inhalációs narkotikumok
beszerzésére, illetve felhasználására vonatkozóan. A közös, egyetemi szintű állásfoglalás
kialakításához javasolja a következő elvek szem előtt tartását: a kedvezmény biztosítása ne legyen
mennyiséghez kötött; a beszerzéseknél a jelzett kb.45% árcsökkentés azonnal látsszon; a rabatt
arányos elosztása a gyógyszertáron keresztül történjen a klinikák mindenkori felhasználásának
megfelelően. A fenti elvek mentén létrejövő megállapodás működését a Gyógyszerterápiás Bizottság
fél év múlva az anaesthetikus szakemberek véleménye alapján újra értékeli.
1.e)
A gyógyszer-alaplista karbantartása
A törzskönyvből törölt készítmények a gyógyszer-alaplistáról automatikusan lekerülnek. A mellékelt
táblázat tartalmazza azokat a törzskönyvből törölt gyógyszereket, amelyek a törzskönyvi törlést
követően már nem szerezhetőek be a gyógyszernagykereskedőktől. A táblázat megadja azokat a
lehetőségeket, amelyek segítségével a törzskönyvből törölt, illetve listáról lekerült készítmények
pótolhatók (hasonló hatású, korszerűbb készítmények, magisztrális helyettesítés, egyedi import).
2.)

A PTE OEC gyógyszerbeszerzéseit rögzítő keretmegállapodások tartalma

A Gyógyszerterápiás Bizottság 2000. májusi ülésén hagyta jóvá azokat a szempontokat, amelyek szem
előtt tartásával jönnek létre a gyógyszerbeszerzések optimalizálását célzó keretmegállapodások.
Jelenleg 19 keretmegállapodás van érvényben, ami a PTE OEC gyógyszerbeszerzésének kb.80 %-át
fedi le. A keretmegállapodások érvényességük lejártával az esetek többségében megújításra kerülnek,
szükség szerinti módosításokkal.
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A gyógyszercégekkel a keretmegállapodásokkal szabályozott együttműködés eddigi tapasztalati
alapján célszerűnek látszik a szempontok módosítása, illetve bővítése: a kedvezmények rögzítésénél
kívánatos a „fix ár” helyett a „maximált fix-ár” rögzítése, ami a keretmegállapodás érvényessége során
bekövetkező hatósági árcsökkentés követését szavatolja. A cégeknek nyilatkozniuk kell arra
vonatkozóan, hogy a PTE OEC klinikáin átadott ingyenes gyógyszerminták kezelésével kapcsolatban
betartják a gyógyszerreklám rendelet, valamint a gyógyszertörvény vonatkozó előírásait, továbbá a
PTE OEC klinikáin folyamatban lévő, a cég termékét érintő gyógyszerkipróbálás esetén eleget tesznek
a törvény által előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek.
A keretmegállapodások objektíven értékelhetőek lesznek egy olyan minősítő pontrendszer
kidolgozásával, amely alapjául a megállapodásban foglaltak szolgálnak. Az értékelés segítséget jelent
a megállapodások időszakos megújításánál.
3.)
PTE OEC gyógyszerfelhasználás 2004. évi alakulása, gyógyszernormák
bevezetésének hatása, beszerzési lehetőségek szűkülése miatt szükséges intézkedések
A PTE OEC Elnökének 9-1897/2004. számú intézkedése az OEC klinikák számára havi
gyógyszerfelhsználási normákat is megállapított annak érdekében, hogy a klinikák kiadásai, ill.
felhasználásai a bevételeikkel, ill. finanszírozott teljesítményükkel összhangban legyenek, segítve
ezzel az OEC konszolidációját.
A Gyógyszerterápiás Bizottság 2004. július 12-i rendkívüli ülésén megállapította, hogy az intézkedés
folyamatos monitorozása szükséges, és javasolta, hogy a következő ülésén értékelje az eltelt időszak
(júliustól októberig) klinikai adatait. A folyamatos monitorozás érdekében a gyógyszertár hetente
megküldi a klinikaigazgatóknak a gyógyszerári felhasználásokat, minden hónap első napjaiban
összefoglaló értékelést készít a klinikák elmúlt havi gyógyszertári felhasználásairól, különböző
szempontok szerint csoportosított adatokkal. Az OEC Elnöke és a gazdasági vezetőség havonta kap
értékelést a gyógyszernorma kihasználtságáról, a gyógyszernormát túllépő klinikák indokairól.
A Bizottság véleménye szerint az általa az elnöki intézkedést követő rendkívüli ülésen leírtak –
gyógyszer tekintetében – nem látszanak teljesülni. Ezért javasolja újraértékelni az összeállított
anyagot, figyelembe véve az azóta eltelt időszak felhasználási adatait.
Az ülés résztvevőit Egyed Csaba mb. gazdasági igazgató tájékoztatta, hogy az kifizetetlen számlák
összege 2.112m Ft.
A felhalmozott adósságok miatt várható, hogy a nagykereskedők beszállításaikat szüneteltetni fogják,
illetve a tartozások kiegyenlítéséhez kötik. Mivel a gyógyszertár nem rendelkezik tartalék
készletekkel, a biztonságos gyógyszerellátás érdekében biztosítani kell a gyógyszerszámlák
kifizetésének prioritását.
HBCS elszámolás
4.)

Új gyógyszerkiszállítási rend működésének értékelése

Az 1/2003. elnöki utasítás rendelkezik a gyógyszertároló trezorok rendszerbe állításáról, amelynek
célja, hogy a gyógyszerszállítmány klinikai személyzet jelenléte nélkül is biztonságosan átadható
legyen a rendeltetési helyén. A rendszer jelenleg részlegesen működik – nem minden klinika használja
a gyógyszertároló trezorokat, különböző okok miatt. Az elnöki utasítás értelmében a trezor
elhelyezésére alkalmas helyet a klinika jelöli ki, és megnevezi azokat a munkatársakat is, akik
jogosultak a trezor tartalmának átvételére.
Az Akác utcai egységben, az Urológiai Klinikán, Fül-Orr-GégeKlinikán, Immunológiai és
Reumatológiai Klinikán, Pszichiátriai Klinikán, Idegsebészeti Klinikán és a Szülészeti Klinikán
rendeltetésszerűen használják a trezorokat. A 400 ágyas tömbben, II.sz Belgyógyászati Klinikán,
Bőrgyógyászati Klinikán, Szívgyógyászati Klinikán és a Neurológiai Klinikán továbbra is az eddig
bevált módon történik a gyógyszerszállítmányok átadása – klinikai gyógyszertár munkatársának , vagy
egyéb kijelölt felelős dolgozónak a közreműködésével. A 400 ágyas klinikai tömbben és a
Szívgyógyászati Klinikán a gyógyszerszállítmányok mozgatása a Klinikai Gondnokság által
kidolgozásra kerülő gyógyszerátvételi, - és továbbítási belső szabályzat szerint történik majd.

3

A Gyermekklinikán és az Onkoterápiás Intézetben a tennivaló a vonatkozó elnöki utasításnak
megfelelően a trezorok megfelelő helyen történő elhelyezése és mielőbbi használatba vétele.
5.)

Klinikai szállítási normák kialakítása

A gyógyszerkiszállítást végző gépkocsi szeptember folyamán 3000 km-t futott, 438 esetben 3 100
csomag szállítását végezte. A gépkocsi amortizációjával a klinikai kiszállítások egyre fokozódó terhet
jelentenek azzal együtt, hogy az Akác utcai tömb és a Szívgyógyászati Klinika gyógyszereinek
továbbítására a garázs naponta biztosít gépkocsit.
A klinikai rendelések számának racionalizálása érdekében célszerű lenne egy, a klinika jellegének
megfelelő optimális rendelési szám megállapítása. A cél, hogy a napi igények kielégíthetők legyenek
úgy, hogy a klinikák továbbra sem kényszerüljenek a szükséges gyógyszerek készletezésére, ami
minden eddiginél drágább megoldást jelentene. A megállapított számú rendelés kiszállítását a
gyógyszerszállító gépkocsi térítésmentesen végezné, az e szám fölötti rendelések szállítási költsége a
klinika költségvetését terhelné. Ez természetesen nem vonatkozik az előre nem kiszámítható, indokolt,
statim rendelések teljesítésére.
Amennyiben a Bizottság jóváhagyja ezt az elvet, a rendelésszám és a szállítási költségek kalkulálása
után tájékoztató jelleggel minden klinika megkapná – a szállítmánnyal együtt, a belső bizonylaton
megjelenítve – azt az elméleti szállítási költséget, amibe a kért gyógyszer rendeltetési helyre történő
juttatása került.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára
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Főigazgató, (3) Egyed Csaba, PTE OEC Gazdasági Igazgató, (4) Gyógyszerterápiás
Bizottság tagjai, (5) PTE ÁOK intranet hírek, (6) OEC Klinikák igazgatói
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