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1.)

Gyógyszer alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása.
1.a)
Aranesp injekció (hatóanyaga:alfa-darbepoietin, gyártója: Amgen Europe B. V.)
A javaslatot benyújtotta: a klinikai beadvány hiányzik.
A javaslattevő által kiemelt előny: Ø
Várható kedvezmény: 10% árurabatt+árkedvezmény a rendelés mennyisége alapján.
Orvosi minta: a cég nem adott meg adatot.
Indoklás: A készítmény alfa–darbepoietint tartalmaz, amely a vörösvérsejtek újraképződését
ugyanazon mechanizmus által serkenti, mint az endogén eritropoetin; öt nitrogén által
összekötött szénhidrátlánccal rendelkezik, míg az endogén hormon vagy a rekombináns
humán eritropoetin (r-HuEPO) három szénhidrátláncú. A terminális felezési ideje a
megemelkedett szénhidrát-tartalom miatt hosszabb, mint a r-HuEPO-é és ezért az alfa–
darbepoetin in vivo aktivitása is nagyobb.
A gyógyszer-alaplistán az azonos ATC főcsoportba tartozó, rekombináns humán eritropoetint
tartalmazó NeoRecormon injekció szerepel, amely készítmény kiemelt előnyét a szélesebb
indikációs köre jelenti. A Bizottság onkológus tagjai a javasolt készítmény előnyét abban
látják, hogy hetente ill. kéthetente egyszer adott injekció formájában alkalmazható, míg az
alaplistán szereplő gyógyszert hetente háromszor kell adagolni, amely alól kivétel a fenntartó
fázisban subcutan adott injekció: a heti adag beadható hetente 1 injekcióval.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a beadványt megvitatta. Tekintettel arra, hogy a másik érintett
szakterület a hematológia, mindenképpen szükséges ezen illetékes klinika listabővítési
javaslata, véleménye is. A Bizottság egyenlőre nem támogatja a listabővítést; azonban a
klinikai beadvány megérkezése esetén a következő ülésen ismét napirendre kerül a javaslat.
Továbbá a Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a
gyógyszerminták dokumentációját.
1.b)

Lamolep tabletta (hatóanyaga: lamotrigin, gyártója: Richter Gedeon Nyrt.)

A javaslatot benyújtotta: dr. Hollódy Katalin (Gyermekklinika).
A javaslattevő által kiemelt előny: „Kedvező ár. Kevés mellékhatás. Kedvező terápiás hatás.”

Várható kedvezmény: 20% árurabatt.
Orvosi minta: a cég pótolta az orvosi minta dokumentációt.
Indoklás: Az alaplistán szerepel lamotrigin hatóanyagú kompetítor készítmény Lamictal
néven. A két készítmény indikációs köre megegyezik: antiepileptikum; bipoláris betegségben
szenvedők hangulatstabilizálása. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a két gyógyszert
helyettesíthető és egyenértékű gyógyszerkészítménynek minősítette.
A listabővítési javaslat a 2006. október 17-i ülésen már tárgyalásra került, akkor hiányos
beadványként szerepelt. Az akkori döntés értelmében – tekintettel arra, hogy a javasolt
készítmény két igen speciális területre korlátozódik – a Bizottság újratárgyalja a beadványt
amint megérkezik a szakmailag illetékes Klinika listabővítési javaslata. A klinikai támogató
javaslatot és a gyártói beadványban szereplő ajánlott árat figyelembe véve a Bizottság
kedvezőnek tartotta az ajánlatot és egyetért a listabővítéssel. Azonban az alaplistán-tartás
feltétele a beadványban szereplő, vagy még kedvezőbb ellátási feltételek biztosítása
klinikáink számára.
1.c)
Zibor 2500 NE ill. 3500 NE injekció (hatóanyaga: bemiparin, gyártója: BerlinChemie)
A javaslatot benyújtotta: dr. Gazsó Imre, dr. Than Péter (Orthopédiai Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Csak a műtét után 6 órával kell elkezdeni a kezelést, mely
anyagi megtakarítást tesz lehetővé, ill. az egy napos sebészet kiterjesztését. Ára a betegek
számára 50%-kal kedvezőbb a hasonló készítményeknél. A gyártó cég 100% rabattal
alacsony beszerzési árat biztosít. Az LMWH-készítmények közül a legkevesebb szövődmény
várható; adagolása testsúlytól független, így egyszerűbb.”
Várható kedvezmény: 100% árurabatt 2007. december 31-ig és havi rendszerességgel
gyógyszeradomány.
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik meg a gyógyszertári
nyilvántartással.
Indoklás: A Bizottság tagjai megvitatták a beadványt és abbéli kétségüknek adtak hangot,
hogy az alaplistán szereplő négy LMWH-készítmény – amely három hatóanyagot takar –
mellé szükség van-e még egy, azonos csoportba tartozó gyógyszerre főleg azt figyelembe
véve, hogy az alaplistán szereplő LMWH-khoz képest a javasolt gyógyszer indikációs köre
jóval szűkebb: „vénás thromboembolia közepes kockázattal járó általános sebészeti
beavatkozások; a véralvadás megelőzése az extracorporális keringési rendszerben
haemodialysis során”.
Ezen okokból a Gyógyszerterápiás Bizottság kéri Losonczy professzor asszony véleményét,
szakmai állásfoglalását arra vonatkozóan, hogy indokolt-e az alaplista bővítése ezen új
készítménnyel, ugyanis korábban a Gyógyszerterápiás Bizottság olyan álláspontot alakított ki,
hogy maximum három LMWH-hatóanyag (bár kívánatosnak kettőt tart) tartása indokolt az
egyetemi klinikákon. Ezt az álláspontot a Bizottság nem kívánja megváltoztatni, azaz
gyógyszerbiztonsági és gazdasági okok miatt szakmailag is megalapozatlan kettőnél több
hatóanyag intézeti alkalmazása (figyelemmel a terápiás indikációkra is). Ezt továbbra is
megvalósítandó célnak tekinti a Bizottság. Kéri a klinika igazgatók és klinikusok
határozottabb azonosulását ebben a kérdésben, továbbá a promóción alapuló elkötelezettségek
mérséklését, kiiktatását.
Ezen túlmenően a Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy rendezze a gyógyszerminták
dokumentációját és a továbbiakban a hatályos jogszabályoknak megfelelően járjon el az
ingyen gyógyszerek átadását illetően.
1.d)
Sudocrem (hatóanyagai: cink-oxid, benzil-benzoát, benzil-cinnamát, benzil
alkohol, lanolin, gyártója: Forest Tosara Ltd. Hazai forgalmazója: Pezomed Kft.)

A javaslatot benyújtotta: dr. Adamovich Károly (Gyermekklinika); dr. Fiegler Mária (I. sz.
Belgyógyászati Klinika).
A javaslattevő által kiemelt előny: „A Gyermekklinika 2 éve használja, mivel rendkívül
hatékony (pelenka dermatitis kezelése, decubitus kezelése, megelőzése) sokrétű a
felhasználása és gazdaságos.” „A Sudocrem rendkívül hatékony készítmény, mind a felfekvés
kezelésében, mind megelőzésében. Nagyon jó hámosító készítmény. Sokrétű
felhasználhatósága enyhe égési, fagyási bőrsérülések esetén, inkotinencia kezelésben is
kitűnően alkalmazható. Rendkívül gazdaságos és hatékony.”
Várható kedvezmény: 4% árkedvezmény.
Orvosi minta: a cég által jelentett mennyiség nem egyezik meg a gyógyszertári
nyilvántartással.
Indoklás: Az alaplistán szerepel kompetítor gyógyszer: Neogranormon kenőcs. A Sudocrem
nem minősül gyógyszernek, hanem egy vény nélkül kiadható kozmetikai készítmény, amely
adstringens, hámosító, antiszeptikus és bőrpuhító, hidratáló hatású. Elsősorban
pelenkadermatitis esetén, ekzémás bőrfelületen, decubitus prevenciójára, enyhe égési és
fagyási bőrsérülések esetén javallt.
A Gyógyszerterápiás Bizottság megvitatta a beadványt. A javasolt készítmény a kompetítor
gyógyszerhez képest kedvezőbb árú; a tapasztalatok szerint hatékony, a kezelt bőrfelületen egy védőréteget kialakítva- hosszabb ideig tartó fedettséget biztosít. A Bizottság támogatólag
jóváhagyja a készítmény gyógyszer-alaplistára vételét, azonban az alkalmazás során
figyelembe kell venni, hogy a benzil-cinnamát allergizáló hatású; valamint a készítmény a
decubitus megelőzésére javallt.
Az alaplistán-tartás feltétele a beadványban szereplő, vagy még kedvezőbb feltételek
biztosítása a klinikáink számára. Továbbá a Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon
belül rendezze a mintaátadás dokumentációját. Amennyiben ez nem történik meg, a
készítmény a gyógyszer-alaplistáról törlésre kerül.
1.e)
Kft.)

Tygacil 50mg por oldatos infúzióhoz (hatóanyaga: tigeciklin, gyártója: Wyeth

A javaslatot benyújtotta: a klinikai beadvány hiányzik.
A javaslattevő által kiemelt előny: Ø
Várható kedvezmény: Ø, nagykereskedelmi áron ajánlják.
Orvosi minta: a cég nem adott meg adatokat.
Indoklás: A tigeciklin a glicilciklinek osztályába tartozó antibiotikum; amely gátolja a
baktériumban a fehérjeszintézist. Bakteriosztatikus hatású. Szerkezetileg a tetraciklinekhez
hasonló, így ezen antibiotikumokhoz hasonló mellékhatásai lehetnek. Komplikált bőr- és
lágyrészfertőzések, valamint komplikált intraabdominális infekciók kezelésére javallt. Több
külföldi tanulmány számol be kedvező tapasztalatokról – többek között – MRSA fertőzés
terápiája esetén.
Tekintettel arra, hogy a beadvány hiányos, valamint a készítmény várhatóan csak 2007.
áprilisától lesz beszerezhető, a Gyógyszerterápiás Bizottság nem támogatja a gyógyszer
alaplistára vételét. A Bizottság a készítmény jellegére tekintettel szükségesnek tartja a klinikai
beadvány pótlását, valamint mikrobiológus szakmai állásfoglalását; így kéri a céget, hogy
biztosítsanak a PTE számára a mikrobiológiai vizsgálatok elvégzéséhez megfelelő korongot.
A hiányok, vizsgálatok pótlását követően a beadvány ismét napirendre kerül.
1.f)
Eloxatin 5mg/ml por oldatos infúzióhoz, 5mg/ml konc. oldatos infúzióhoz
(hatóanyaga: oxaliplatin, gyártója: Sanofi-Aventis Zrt.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Al-Farhat Yousuf, dr. Stefanits Klára (Onkoterápiás Intézet)

A javaslattevő által kiemelt előny: „Colon carcinoma adjuváns kezelésében a legjobb
eredményekkel rendelkező, új generációs citosztatikum. Új standardot jelent a régebbi, 5-FUra alapozott terápiákkal szemben (MOSAIC study, André T et al.: N Engl J Med 2004;
350:2343-51; melléklet: A gyógyszer orvosi gyógyító folyamatban betöltött helye-Adjuváns
colon indikáció). Metatszatitukus colorectalis carcinomában, FOLFIRI protokollal
összehasonlítva a FOLFOX4 protokollal a legjobb eredmény érhető el a remissziós rátát
illetően. Ezen kívül FOLFOX4 protokoll alkalmazásával a legtöbb máj metasztázis válik
rezekálhatóvá. (Tournigand C et al.: FOLFIRI Followed by FOLFOX6 or the Reverse
Sequence in Advanced Colorectal Cancer: A Randomized GERCOR Study. J. Clin Oncol
2004; 22:229-237; melléklet: A gyógyszer orvosi gyógyító folyamatban betöltött helyemetasztatikus colorectális indikáció). Ezekben az indikációkban eddig is ezt a készítményt
használtuk, egyedi méltányossági kérvények alapján. PTE alaplistára vételét azért kérjük és
támogatjuk, mert finanszírozási változások miatt rövidesen HBCS alapján indul a kezelés
finanszírozása.”
Várható kedvezmény: 35% árubatt.
Orvosi minta: a cég által jelentett adat egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
Indoklás: Két, oxaliplatin hatóanyagú készítményre (Eloxatin inf. és az Oxaliplatin Mayne
inf.) érkezett listabővítési javaslat, így az elbírálásuk együttesen történt. (A listabővítési
javaslat értékelése az 1.f. pont végén olvasható.)
Oxaliplatin Mayne 5mg/ml koncentrátumhoz való por oldatos infúzióhoz (hatóanyaga:
oxaliplatin, gyártója: Mayne Pharma Plc., hazai képviselete: PharmaCenter Hungary
Kft.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Stefanits Klára, dr. Al-Farhat Yousuf (Onkoterápiás Intézet)
A javaslattevő által kiemelt előny: „III. st. (Duke C) vastagbél carcinoma adjuváns kezelésére
az elsődleges daganat teljes eltávolítását követően, ill áttéteket adó colorectalis carcinoma
kezelésére világszerte elfogadott és széles körben használt gyógyszer, mely az irinotekánnal
szekvenciálisan alkalmazva jelentősen növeli a betegek túlélési idejét.
Várható kedvezmény: 10% árubatt.
Orvosi minta: a cég által jelentett adat egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
Oxaliplatin hatóanyagú készítményekre vonatkozó listabővítési javaslatok értékelése: Az
oxaliplatin daganatellenes hatóanyag, amely a platina alapú vegyületek új osztályába tartozik.
Azonos hatóanyagot tartalmazó gyógyszer jelenleg nincs az alaplistán. Mindkét készítmény
javallt áttéteket adó colorectalis carcinoma kezelésére, azonban csak az Eloxatin indikációi
között szerepel a III. stádiumú (Duke C) vastagbél carcinoma adjuváns kezelése az elsődleges
daganat teljes eltávolítását követően.
A Gyógyszerterápiás Bizottság meghallgatta a jelen levő onkológusok – a fenti
készítményekkel kapcsolatos – szakvéleményét, beszámoltak az eddigi kedvező
tapasztalatokról. Az új hatóanyag a colorectális carcinoma terápiás lehetőségét bővíti és
hamarosan bekerül a HBCS alapú finanszírozásba. A Bizottság támogatólag jóváhagyja a
készítmények gyógyszer-alaplistára vételét tekintettel a szakvéleményekre, valamint a PTE
számára tett kedvező árajánlatokra. Jelenleg mindkét gyógyszer alaplistára kerül az
indikációbeli különbségek miatt: az Oxaliplatin Mayne javallata az áttéteket adó colorectalis
carcinoma kezelése, míg az Eloxatin indikációja emellett a III. st. (Duke C) vastagbél
carcinoma adjuváns kezelése az elsődleges daganat teljes eltávolítását követően. Azonban
amint az Oxaliplatin Mayne indikációbővítése hatályba lép, a beadványok újraértékelése
szükségessé válik. Továbbá az alaplistán-tartás mindaddig indokolt, amíg a beadványokban
szereplő kedvező, vagy még kedvezőbb feltételeket a cégek biztosítani tudják a klinikák
számára.

2.)

A 2006. évi gyógyszertári felhasználások értékelése.
A PTE OEKK klinikáinak 2006. évi gyógyszertári felhasználása 2,568Mrd Ft volt (melynek
91% gyógyszer), amely az előző évhez képest 137% növekedést jelent. A növekményben a
legnagyobb értéket a citosztatikus készítmények csoportja képviseli, ezen belül az ún. „volt
külön-keretes” gyógyszerkészítmények aránya 77%. Az intézmény bevételeinek továbbra is
kb. 10.5-11.0%-át fordítja gyógyszerre. Egy átlagos 2006. évi intézményi súlyszám
gyógyszertartalma: 22.980,- Ft. Az Onkoterápiás Intézet a citosztatikumok betegig való
követésével próbálja elkerülni a gyógyszerfelhasználás indokolatlan növekedését. A korábban
az OEP által finanszírozott készítmények átkerülése a HBCs szerint finanszírozottak
csoportjába komoly problémát jelent a költségvetésben. Ennek az okai elsősorban, az, hogy a
szupportív terápia költsége nincs benne a HBCs-ben, valamint az indikációs kör bővítését a
finanszírozás „késleltetve” követi.
A Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai egyetértettek abban, hogy a gyógyszertári
felhasználások a melléjük rendelt teljesítményadatok ismeretében sokkal informatívabb
tájékoztatást jelentenének. A bizottság a klinikákra bontott keretek bevezetését is úgy látja
reálisnak, ha azok közvetlenül a teljesítményhez is köthetők (figyelemmel az érintett klinikai
TVK-ra és egyéb dologi ráfordításokra is), azaz a teljesítményarányos finanszírozható
gyógyszerkiadás követése, gyógyszer keretek kialakítása valósuljon meg.

3.)

Az
Állami
Számvevőszék
állami
és
önkormányzati
kórházak
gyógyszergazdálkodásának ellenőrzését értékelő jelentésének megbeszélése
Az Állami Számvevőszék 2006. szeptemberében helyszíni ellenőrzést végzett az
Egészségügyi Minisztériumnál, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, az Országos
Gyógyszerészeti Intézetnél, az ISPOTÁLY Holding Egészségügyi Befektető és Szolgáltató
Kft, valamint 15 fekvőbeteg intézménynél. Az átfogó vizsgálat alapvetően a 2001-2005.
közötti időszakra irányult, és célja az intézmények gyógyszergazdálkodásának értékelése volt.
A 2006. decemberben elkészült országos Állami Számvevőszéki jelentéssel kapcsolatban
intézményi állásfoglalás született. A Bizottság által is áttekintett és elküldött PTE
állásfoglalás e mellett felhívja a figyelmet a jelentésben fellelt néhány pontatlanságra, illetve
szükségesnek tartott adatpontosításra is.

4.)

A gazdaságosabb gyógyszerellátás érdekében szükséges alaplista módosítások (a
2006. évi XCVIII. törvény figyelembevételével).
A PTE gyógyszer alaplista „szokásos“ karbantartása (a lista szűkítése) forgalmi adatok
alapján történik – az alaplistáról a Gyógyszerterápiás Bizottság jóváhagyásával törlésre
kerülnek azok a készítmények, amelyekből az elmúlt év során jelentősen kevesebbet, vagy
nem számottevő mennyiséget használtak a terápiában (lásd melléklet). Ezeken túl a
biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátás és forgalmazás általános szabályait rögzítő 2006.
évi XCVIII. törvényben megfogalmazott elveket szem előtt tartva a bizottság tagjai
egyetértenek azzal, hogy a gyógyszer alaplistán szereplő hatóanyagokat értékelése kívánatos.
Ennek során azokat a készítményeket kell kiválasztani – figyelembe véve az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által kialakított adatbázist is – amelyekkel az intézmény számára
a legnagyobb költségcsökkentés érhető el.

5.)

Egyebek
A HEFOP 4.4 projekt keretében tervezik egy szakmák közötti integrált klinikai rendszer
kialakítását, amelynek megvalósítása több széttagolt funkcionális modul fejlesztésével
történik. Az ápolási modul tartalmazza a betegszintű gyógyszerelés megvalósítását, amelynek
alapfeltétele az intézményi gyógyszertári rendszerrel való integráltság megléte. AZ ISH

medikai rendszere a gyógyszertári rendszerből átkerülő adatok felhasználásával végzi a
gyógyszerek betegig történő dokumentálását.
Dr. Somoskeöy Szabolcs arra kérte a bizottság tagjait, hogy foglaljanak állást arra
vonatkozóan, hogy a betegszintű gyógyszerelés mozzanatai mely rendszerhez, milyen
adattartalommal köthetők: az intézeti gyógyszertári Pharmagic rendszere a
gyógyszertörzséből a klinikai/osztályos rendelés alapján egy megfelelően kialakított
gyógyszerlistát biztosít a medikai rendszer számára, betegadatokkal nem foglalkozik. Ebben a
listában a maximális gyógyszerbiztonság szempontjait szem előtt tartva szerepelnek a
gyógyszerek adatai: hatóanyagtartalom, hatáserősség, gyógyszerforma, kiszerelés, gyártási
szám, lejárat. A klinikán/osztályon a beteg számára a vizit során elrendelt gyógyszer ebből a
listából választható ki, és a medikai rendszerben dokumentálható, hogy a beteg terápiájában
felhasználásra került. Ezt követően a terápia során felhasznált gyógyszer az összes
„azonosító” adatával együtt rögzül az ápolási dokumentációban, majd a betegszámlába kerül
átemelésre.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
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PTE OEKK mb. Klinikai igazgató, (3) Prof. dr. Komoly Sámuel, PTE OEKK Klinikai Bizottság
elnöke, (4) Egyed Csaba, PTE OEKK ált. gazd. főig.h., (5) Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai,
(6) dr. Al-Farhat Yousuf, (7) Prof. dr. Bogár Lajos, AITI igazgatója, (8) PTE ÁOK intranet
hírek, (9) OEKK Klinikák igazga

