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1.)

A gyógyszerkeretek kihasználtságának értékelése:

A PTE Klinikai Központ mb. Főigazgató 2007. január 31-én bejelentett intézkedése
alapján a klinikák gazdálkodásában 2007. február 1-től kezdődően gyógyszerfelhasználási
normák (is) kerültek megállapításra. Ezek képzése úgy történt, hogy az előző év megfelelő
időszakának felhasználását alapul véve, annak 85%-át állapították meg
gyógyszerfelhasználási normaként a klinikák számára (az idei TVK megismeréséig).
Áprilistól az egyetem számára megállapított teljesítmény volumen korlát (TVK) 56%-át
négy kiemelt területhez – csecsemő és gyermekgyógyászat, traumatológia, kardiológia,
onkológia – kell rendelni, a fennmaradó TVK az intézményen belül rugalmasan kezelhető.
A TVK előzőeknek megfelelő „leosztását“ nehezíti, hogy nincs világos irányelv arra
vonatkozóan, hogy a „védett“ TVK-nál a besorolást BNO, vagy osztálykód szerint kell-e
végezni. A fentebb leírt gyógyszernormák megállapításánál reálisabb képet mutatna, ha a
normákat a klinikákra lebontott TVK figyelembevételével lehetne meghatározni. Ma
intézményünkben a gyógyszerkeret folyamatos és aktuális állásán kívül más kiadások,
ráfordítások –ilyen gyorsasággal- nem követhetők. Ezért előzőekre is tekintettel, továbbá a
korrekt belső intézményi TVK felosztáson alapuló keretek hiányában marad a márciusnál
megismert gyógyszerkeret kialakítása. A közvetlen betegeknek kiadott napi gyógyszerráfordítások követéséhez már egy ilyen feladatot támogató informatika rendszerre lenne
szükség, ennek hiányában azonban sem ez nem valósítható meg, sem a betegre bontott
gyógyszertári és egyéb felhasználás sem adható meg (csak utólagos számításokkal).
Tekintettel az Onkológiai Intézet számára megállapított HBCs 300 ponttal történő
emelésére, a Gazdasági Igazgatóság a klinika számára megállapított gyógyszertári
felhasználási normát 30%-kal megemelte. Az Egyetem számára nyújtott összes éves
finanszírozás összege (TVK alapján kalkulálva) a tavalyihoz képest 1.650mFt-tal
kevesebb, azaz a klinikák számára megállapított gyógyszertári felhasználási norma és
dologi keret értéke több, mint amekkora összeg erre a célra az Egyetem rendelkezésére áll.

2.)

A gyógyszer-alaplista szűkítésének szempontjai (a 2006. évi XCVIII. törvény
figyelembevételével).

A PTE alaplistán szereplő készítmények kiválasztásánál az OEP által nyújtott támogatás
nem kiemelt szempont – egyelőre –. A jelenlegi körülmények, a cégek által biztosított
kedvezmények figyelembe vételével azonban meg kell fontolni, hogy az OEP támogatási
köréből kikerülő készítmények listán tartása indokolt-e. A Bizottság javasolja, hogy adott
szakterület képviselői véleményezzék és értékeljék az általuk használt alaplistán szereplő
gyógyszereket, valamint hasonlóan korábbi törekvésekhez, szűkítsék bizonyos területeken
használt „listás“ gyógyszerek körét (első lépésben: LMWH készítmények,
protonpumpagátlók).
3.)

Az Ilex tanácsadó cég értékelése a vizsgált gyógyszerfelhasználási adatokról.

A Gyógyszerterápiás Bizottság ülésére meghívta az Ilex tanácsadó cég munkatársát, hogy
mutassa be az Egyetem néhány klinikáján, a Gyógyszertárban és Gazdasági Igazgatóságon
történt gyógyszerfelhasználást és beszerzést is elemző tapasztalatait, észrévetéleit. Az ülésen
a bemutatást vállalták. Az Ilex illetékes munkatársa az ülés előtti napokban jelezte, hogy az
ülésen egyéb elfoglaltságai miatt részt venni nem tud, de eljuttatja a Bizottság számára az
összeállított anyagot. Sajnos az anyag azonban a jelzett időpontig (és azóta sem) érkezett
meg. A Bizottság döntése alapján, ha a tanácsadó cég utólag megküldené az értékelést, akkor
a Bizottság tagjai azt tanulmányozásra pótlólag megkapják és a soron következő ülésen azt
meg is vitatják.
4.)

Gyógyszeralaplista bővítésére beérkezett beadványok elbírálása.
4.a.) Aranesp injekció (hatóanyaga: alfa-darbepoietin, gyártója: Amgen Europe
B.V.)
A javaslatot benyújtotta: prof. dr. Losonczy Hajna, dr. Szomor Árpád (I. sz.
Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előny: „Originális hatóanyag, melyet 3 hetente 1-szer kell
adagolni, korszerű injekciós toll formájában is elérhető. Onkohematológiai betegek
anaemiájának kezelésére.” „Ritkább: 3 heti adagolás; hemoglobin válaszadási arányban
kiemelkedő eredmények.”
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
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adagolni, amely alól kivétel a fenntartó fázisban subcutan adott injekció: a heti adag
beadható hetente 1 injekcióval.
A beadvány már szerepelt a 2007. január 29-én tartott Gyógyszerterápiás Bizottsági
ülésen, azonban akkor a klinikai javaslat hiányzott. A januári ülésen a Bizottság nem
támogatta a listabővítési javaslatot tekintettel arra, hogy szükségesnek tartották a másik
érintett szakterület, a haematológia listabővítési javaslatát, véleményét is, amely a jelen
ülésre megérkezett. A Bizottság a klinikai javaslatban foglaltak és a jelenlévő onkológus
szakemberek egybehangzó véleménye alapján indokoltnak tartja a készítmény
gyógyszer-alaplistára vételét.
Továbbá a Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a
gyógyszerminták dokumentációját.
4.b.) Tygacil 50mg por oldatos infúzióhoz (hatóanyaga: tigeciklin, gyártója:
Wyeth Kft.)
A javaslatot benyújtotta: prof. dr. Losonczy Hajna (I. sz. Belgyógyászati Klinika).
A javaslattevő által kiemelt előny: „Széles hatásspektrum (Gram+, Gram-, ESBL termelő
Klebsiella, MRSA+VRE).”
Várható kedvezmény: 10% árurabatt (szóbeli tájékoztatás alapján).
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.
A javaslat az előző, január 29-i ülésen már szerepelt. A Bizottság akkor nem támogatta a
listabővítést, mivel a klinikai javaslat hiányzott. Ezen túlmenően a Bizottság kérte a cégtől
a megfelelő korong biztosítását a mikrobiológiai vizsgálatok elvégzéséhez. A
hiányosságok pótlása után a Bizottság ismét megtárgyalta a beadványt és a kapott
információk birtokában támogatólag jóváhagyja a gyógyszer alaplistára vételét azzal a
megkötéssel, hogy a készítményt az „Antimikróbás rendelő- és nyilvántartó vény”-en kell
rendelni.
Továbbá a Bizottság felhívja a cég figyelmét, hogy 30 napon belül rendezze a
gyógyszerminták dokumentációját.
5.) Egyebek
5.a)
Az Állami Számvevőszék 2006. évben átfogó vizsgálatot végzett az
Egyetemen, amely a gyógyszerbeszerzést, felhasználást és gyógyszergazdálkodást
érintette. A Bizottság tagjai kézhez kapták a vizsgálat tapasztalatait összegző jelentést. A
jelentés várhatóan az országos vizsgálat lezárása után (ÁSZ publikálása várhatóan 2007.
május-június), annak tapasztalatai alapján kiegészítésre kerül.
5.b)
A Novotrading-Medical Kft. felajánlotta, hogy az Egyetem számára a teljes
gyógyszerközbeszerzési eljárást adott díjazás ellenében lebonyolítja. A közbeszerzési
eljárás előkészítéséhez szükséges adatokat (irányadó intézményi gyógyszerfelahasználási
adatok CPV és ATC csoportosításban, minimum követelmények) a Gyógyszertár a cég
rendelkezésére bocsátja, amelyek alapján a cég bemutatja a pályázat kiírásának optimális
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módját és kereteit. Az árelőnyök előzetes feltárása és pontos előkalkulációja érdekében
néhány kiemelt kórházi termékkör esetében (parenterális antibiotikumok, LMWH
készítmények) a 2006. évi PTE mennyiségekre elért tényleges bekerülési árakat a PTE
Egyetemi Gyógyszertára összeveti a Novotrading-Medical által a piacon elért – hasonló
volumenű – legkedvezőbb tenderárakkal. A Bizottság az alábbi ütemezést támogatta: (a.)
a Novotrading az adataink alapján bemutatja a kiírás optimális és lehetséges
módját/kereteit; (b.) a megküldött szerződés-ajánlatot a PTE szakértői véleményezik; (c.)
ezt követően egyeztetnek a felek ezekben a kérdésekben; (d.) a PTE gyógyszer-tender
lebonyolítás „lényege” átfogóan és közösen kerül bemutatásra a PTE OEKK & ÁOK
Gyógyszerterápiás Bizottságának (azaz a kiírás kereteinek részletes áttekintésére kerül
sor!); (e.) előzőek alapján a klinikai központ igazgatójához kerül az előterjesztés.

(prof. Dr. Mózsik Gyula)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(1) Prof. Dr. Kovács L. Gábor, OEKK Elnök, (2) Prof. dr. Kollár Lajos orvosigazgató,
PTE OEKK Klinikai Központ, (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), PTE ÁOK intranet
hírek, (8) OEKK Klinikák igazgatói
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