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1.)

A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok áttekintése, kiegészítése

A Gyógyszerterápiás Bizottság 2005. június 14-én tartott ülésén a tagok jóváhagyták
azt a hatóanyagcsoportot – általános érzéstelenítők csoportja -, amely elsőként kerül
közbeszerzési pályázat kiírásra. Szabó Hajnalka közbeszerzési menedzserrel együttműködve,
figyelemmel a Bizottság irányadó állásfoglalásaira, elkészült a közbeszerzési eljárás
dokumentációja. Az intézeti gyógyszerellátásról szóló 34/2000. EüM. rendelet szerint a
Gyógyszerterápiás Bizottság jogosult és köteles az intézmény gyógyszerbeszerzésének
elemzésére és értékelésére. Ehhez Szabó Hajnalka a bizottság tagjainak az ülést megelőzően
eljuttatta a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának tervezetét, amely az ajánlat tárgyára
vonatkozó részletes műszaki ismertetést, a szállítással kapcsolatos feltételeket és elvárásokat,
valamint a bírálati szempontokat tartalmazza. A bizottság tagjai aláírásukkal hagyják jóvá a
közbeszerzési eljárás indítását a tervezettel való egyetértés esetében, illetve jelzik,
amennyiben kifogást emelnek, vagy kiegészítést javasolnak. Az ülésen elhangzott
javaslatként, hogy a hatóanyagcsoport jellegéből adódó, a felhasználáshoz szükséges speciális
és nagy értékű segédeszközök – a párologtató készülékek – tulajdonviszonyának kérdésére is
ki kell térni az ajánlati felhívásban. A Bizottság ezzel kapcsolatban felhívja a figyelmet
korábbi, 2005. május 6-án kelt állásfoglalására, ami szerint a párologtatók egyetemi
tulajdonnak tekintendők. Az erre irányuló javaslattal kiegészített közbeszerzési pályázatra
érkező ajánlatok értékelésére várhatóan november végén kerülhet sor, majd a végleges döntést
követően a szerződés megkötése ez év végén történhet.
2.)

Klinikák számára megállapított gyógyszernormák és a klinikai gyógyszertári
felhasználások értékelése.

A Gyógyszerterápiás Bizottság előző, 2005. június 14-én tartott ülésén elhangzott
javaslatnak megfelelően a PTE OEC klinikái számára olyan gyógyszertári felhasználási
norma került megállapításra, amely a 2004. évi felhasználást alapul véve kiegészül egy
teljesítményarányos mutatóval, amely a klinika 2005. I-V. havi átlag HBCS és a 2004. évi
havi átlag HBCS hányadosával fejezhető ki. Vannak azonban olyan klinikák (pl. AITI),
amelyek számára a teljesítményarányos mutatóval módosított gyógyszernorma is tarthatatlan,
mivel a bevétel oldalon nem realizálódik a „drága” betegek terápiája, továbbá a klinikák
közötti elszámolás sem kezeli ezt a kérdést. Mindezek mellett a megállapított
gyógyszernormák a klinikák számára nem egy merev korlátot jelentenek, hanem tájékoztató

jelleggel segíteni hivatottak a gazdálkodásban – a gyógyszertári normát túllépve a klinika
figyelmeztető levelet kap, azonban a gyógyszerellátás ezután is folyamatos marad a klinika
igényeinek megfelelően.
A Gazdasági Igazgatóságtól kapott havi teljesítményadatok alapján, a gyógyszertári
felhasználások ismeretében minden klinika vonatkozásában megadható az egy súlyszámra eső
összes gyógyszertári felhasználás költségtartalma, valamint a gyógyszer, kötszer és
fertőtlenítőszer költségtartalma is. A bizottság javasolja, hogy a 2005. I-IX. havi bevételi
adatok, valamint a gyógyszertári költségek ismeretében kerüljön ismételten összehasonlításra
az országos adatokkal, hogy a PTE OEC összes bevételének hány százalékát fordítja
gyógyszerbeszerzésre.
3.)

A gyógyszer-alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása

3.a)
Sintopzid 100mg/5ml koncentrátum infúzióhoz (hatóanyaga: etoposid,
gyártója: Sindan)
A javaslatot benyújtotta: dr. Dávid Marianna (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Az ajánlott rabattal a készítmény ára a legkedvezőbb a
piacon. Hatáserőssége megegyezik a forgalomban lévő, hasonló hatóanyagú
készítményekével.”
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyógyszer alaplistán szereplő azonos hatóanyagú Etoposid-Teva injekció kedvezőbb áron
szerezhető be a céggel kötött keretmegállapodás részeként, mint a javasolt készítmény (l. PTE
OEC napi aktualizálású belső árlistán). Mivel előnyeként a javaslattevő kizárólag a
kedvezőbb árat emelte ki, a Bizottság a listára vételt nem támogatja.
3.b)
Pariet 10mg és 20mg filmtabletta (hatóanyaga: rabeprazol, gyártója:
Janssen-Cilag)
A javaslatot benyújtotta: prof. dr. Nagy Lajos, dr. Király Ágnes (III. sz. Belgyógyászati
Klinika és Családorvostani Intézet)
A javaslattevő által kiemelt előny: „II. generációs PPI, hatása tartósabb a korábbi
generációsokénál, a pH célérték feletti idő a legnagyobb az összes korábbi PPI-vel
összehasonlítva. Aktiválódásához eltelt idő a legrövidebb.”
Orvosi minta: a gyártó nem adott meg adatot.
A készítmény kedvező hatású, napi egyszeri adagolása révén jobb compliance érhető el,
azonban csak per os formában érhető el, és ára magasabb a gyógyszer-alaplistán lévő, azonos
indikációban használt gyógyszerekénél. A Bizottság a beadványt abban az esetben
támogatja, ha a cég a PTE OEC klinikáinak ellátását a PTE OEC-en kialakított omeprazol
árában biztosítja.
3.c)
Irinotecan Mayne 20mg/ml koncentrátum injekcióhoz (hatónyaga:
irinotecan, gyártója: Mayne Pharma)
A javaslatot benyújtotta: dr. Al-Farhat Yousuf (Onkoterápiás Intézet)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Az irinotecan a metasztatikus colorectalis daganatok
esetén az első vonalbeli kezelési kombináció alap gyógyszere.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a gyógyszerminták
mennyiségi dokumentációját. Amennyiben ez nem történik meg, a készítmény a gyógyszeralaplistáról törlésre kerül.
Az azonos hatóanyagtartalmú Campto készítmények szerepelnek az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott külön keretes készítmények listáján. A klinikai
működési keret terhére abban az esetben rendelik meg a gyógyszert, ha a beteg állapota nem
felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján igényelhető a külön keretes támogatás.
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Mivel a cég által ajánlott kedvezmény (50% termékrabatt a különkeret megszűnéséig) a
legalacsonyabb beszerzési árat jelenti, a Bizottság az OEP által finanszírozott külön keret
fennmaradásáig támogatja a készítmény Onkoterápiás Intézet részére való rendelhetőségét.
Mivel a külön keret megszűnésével és a HBCS szerinti finanszírozás beindulásával a
felhasznált onkológiai gyógyszerek értékének többszörös növekedése várható, a Bizottság
támogatja a cég javaslatát, mely szerint az új helyzetben az ajánlatot újra kell értékelni.
3.d)
Armix 4mg; 8mg tabletta (hatónyaga: perindopril, gyártója: Servier)
A javaslatot benyújtotta: dr. Szabados Eszter, dr. Czopf László (I. sz. Belgyógyászati
Klinika); prof. dr Nagy Judit, dr. Wittmann István (II. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Az eredeti perindopril készítményt a gyártó cég ilyen
néven forgalmazza mostantól. A klinikai tanulmányok ezzel a készítménnyel mutattak
jelentős kardiovaszkuláris védelmet: ISZB, szívelégtelenség, hypertonia, ISZB sec. prevenció,
szöveti ACE gátlás.”
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással. A
Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a gyógyszerminták
mennyiségi dokumentációját. Amennyiben ez nem történik meg, a készítmény a gyógyszeralaplistáról törlésre kerül.
A Bizottság választékbővítési célzattal mindaddig támogatja az Armix gyógyszer-alaplistán
tartását, míg a cég az ellátást 0 Ft áron biztosítja.
3.e)
Marfarin 1mg; 3mg; 5mg tabletta (hatónyaga: warfarin, gyártója: Merck)
A javaslatot benyújtotta: dr. Dávid Marianna (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Hatékony alternatíva a Syncumar mellett, ezen kívül
Syncumar allergia esetén vagy nagyon nagy Syncumar igény esetén (6-10 tabletta) előnyös az
alkalmazása.”
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik a Gyógyszertár nyilvántartásával. A
Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy rendezze a gyógyszerminták mennyiségi
dokumentációját.
Az azonos hatástani csoportba tartozó acenocumarol készítményekhez képest jelentős eltérés
az eliminációs félidőben mutatkozik (a warfariné átlagosan négyszerese az
acenocumarolénak). A javaslatban szereplő indikációk esetében a Gyógyszerterápiás
Bizottság indokoltnak látja az alkalmazását, megjegyezve, hogy a cég által várt felhasználást
(150-500 doboz) túlzottnak tartja. A cég ajánlatában 2005. év végéig szerepel az ingyenes
ellátás, 2006. január 1-től nagykereskedelmi áron ajánlják minden hatóanyagtartalmú forma
beszerzését. A Bizottság úgy határozott, hogy 2005. év végéig jóváhagyja a Marfarin
gyógyszer alaplistára való vételét. Amennyiben a cég a 2006. évre vonatkozóan ajánlatot tesz
kedvezményes beszerzési lehetőségre, azt alapul véve a Marfarin listán való tartását
újratárgyalja.
3.f)
Tobrex szemkenőcs és szemcsepp (hatónyaga: tobramycin, gyártója: Alcon)
A javaslatot benyújtotta: dr. Vékási Judit (Szemészeti Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Antibiotikum tartalmú szemkenőcsök szűkös
választékának bővítését szolgálhatja a Tobrex, hiszen a neomycin csak rövid ideig
használható, az Irgamid jelenleg nem kapható (gyártása szünetel). Tobramycin
hatóanyagtartalmú szemkenőcs nincs forgalomban.”
Bár a beadvány hiányos (gyártói javaslat nem érkezett), a Bizottság arra való tekintettel
tárgyalja a javaslatot, mert valóban hiánypótló készítményről van szó. Ezért, valamint a
beadványban szereplő indokok alapján a készítmény gyógyszer-alaplistára vételét
támogatólag jóváhagyja.
3.g)

Ezetrol 10mg tabletta (hatónyaga: ezetimib, gyártója: MSD)
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A javaslatot benyújtotta: dr. Czopf László (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „A szelektív cholesterin felszívódás gátló az eddigi
kezelési módoknál hatékonyabban csökkenti az LDL-cholesterin szintet, és a magas
cardiovasculáris rizikójú betegeknél értékes kiegészítése a terápiának.”
A beadvány hiányos, gyártói javaslat nem érkezett.
Ebben az esetben olyan hatóanyagcsoportról van szó, amelynek számos képviselője a
szükséges mennyiségben ingyen áll a klinikusok rendelkezésére, ezért a Bizottság úgy
döntött, hogy a beadványt akkor értékeli, ha a készítmény gyártójától is érkezik beadvány,
amelyben ajánlott kedvezmény alapján eldönthető, hogy indokolt-e a gyógyszer-alaplista
bővítése.
3.e)
Algozone 500mg filmtabletta (hatónyaga: metamizol, gyártója: Galenus 6000
Kft., forg.: Ozone Laboratories Mo. Kft.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Adamovich Károly (Gyermekklinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Hasonló fájdalomcsillapító, lázcsillapító hatású
készítmény van a listán, azonban ennek az ára lényegesen kedvezőbb.”
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik a Gyógyszertár nyilvántartásával. A
Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a gyógyszerminták
mennyiségi dokumentációját. Amennyiben ez nem történik meg, a készítmény a gyógyszeralaplistáról törlésre kerül.
A készítmény nem szerepel az Országos Gyógyszerészeti Intézet egyenértékűségi listáján,
valamint a gyártó cégről sem rendelkezünk referenciával. Mivel a javaslattevő cég kedvező
árat ajánl a beszerzésre, a Bizottság ahhoz járul hozzá, hogy a készítményt kizárólag a
Gyermekklinikán használják, tekintettel arra, hogy az intézményi szinten történő váltás ebben
az esetben –ilyen formában- egyelőre indokolatlan.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(1) Prof. Dr. Kosztolányi György, OEC Elnöke, (2) Ferenci József, PTE Gazdasági
Főigazgató, (3) Egyed Csaba, PTE OEC Gazdasági Igazgató, (4) Gyógyszerterápiás
Bizottság tagjai, (5) dr. Al-Farhat Yousuf, (6) Szabó Hajnalka, közbeszerzési menedzser, (7)
PTE ÁOK intranet hírek, (8) OEC Klinikák igazgatói
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