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Megjelentek:
Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai: dr. Bércesi Éva (Onkoterápiás Intézet), dr. Botz Lajos, a
Gyógyszerterápiás Bizottság titkára (Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár), dr.
Decsi Tamás, a Gyógyszerterápiás Bizottság elnöke (Gyermekgyógyászati Klinika), dr.
Drozgyik István (Szülészeti Klinika), dr. Győrimolnár Iván (Szívgyógyászati Klinika), dr.
Habon Tamás (I.sz. Belgyógyászati Klinika), Hornyák Judit (Gyógyszerészeti Intézet és
Egyetemi Gyógyszertár), dr. Mangel László (Onkoterápiás Intézet), dr. Nagy Lajos
(Családorvostani Intézet és III.sz. Belgyógyászati Klinika)
Meghívottként jelen voltak: dr. Endrei Dóra (PTE KK Orvos-igazgató), Zemplényi Antal
(PTE KK Gazdasági Igazgató) Szabóné dr. Schirm Szilvia (Gyógyszerészeti Intézet és
Egyetemi Gyógyszertár)
Kimentette magát: dr. Bátai István (AITI), dr. Vereczkei András (Sebészeti Klinika)
1.)
Tájékoztató a PTE KK gyógyszer-közbeszerzésre készülő anyag szakmai
szempontjairól, aktuális kérdések megvitatása.
A Kerpel-Fronius Gyermekkórház bezárását követően a Nyár utcai telephelyen működő
osztályok (pulmonológia, fertőző, orr-fül-gége, művese, illetve neurológia szakrendelés)
2008. március 1-től a Gyermekklinika szervezeti egységéhez tartoznak. Az
ágyszámbővítéssel együttjáró megnövekedett gyógyszerigény indokolja a klinika számára
megállapított gyógyszertári keret megemelését. A Nyár utcai telephelyen működő osztályok
számára önálló gyógyszertári keret kerül megállapításra. A Gyermekklinika működését érintő
további változás a tejkonyha bezárása. Az így megemelkedő kiadások, amit a folyékony
gyermektápszerek beszerzésére fordít a klinika, csupán látszólagos többletköltséget
jelentenek, hiszen a tejkonyha két volt dolgozójának bérköltsége ezt jelentősen meghaladta.
A Gazdasági Igazgatóság minden hónapban aktualizálja a klinikák számára megállapított
kereteket, figyelembe véve azok teljesítményét és a TVK-t. A már megállapított kiemelt
keretek mellett (I.sz. Belgyógyászati Klinika Csontvelőtranszplantáció, Neurológiai Klinika
IVIG) új került kialakításra: Neurológiai Klinika Botox keret. A Családorvostani Intézet
keresi a megoldást egy hasonlóan megállapított központi keret által biztosítható Remicade
kezelés finanszírozására.
A kiugróan magas költséggel járó terápiák vonatkozásában a korábbi évek gyakorlata szerinti
OEP felé kezdeményezett méltányossági eljárás lehetősége megszűnt. Célszerű lenne
intézményen belül egységes központi adatbázis kialakításával összegyűjteni a kiugróan
magas gyógyszerköltséggel járó terápiákat. Ez hasznos lehetne az esetleges kerettúllépések
indoklásánál is.
A gyógyszer közbeszerzési pályázat előkészítésére az Egyetem előző vezetésének
kezdeményezésére a Novotrading-medical Kft. munkatársait bízták meg. A gyógyszer

közbeszerzési eljárás országosan is többnyire szokássá vált „formális lebonyolítása” azzal a
nehézséggel („veszteséggel”) járhat(na) az Egyetem számára, hogy a beszállítók többsége a
tetemes tartozás miatt nem is indulna el a tenderen, így akár az eddig elért kedvezmények is
elveszhetnének. A „csak” hatóanyagnéven történő kiírás – ami egy valódi versenyhelyzet
megteremtését tenné lehetővé (amennyiben lennének pályázók) – a több, mint tíz éve
kialakított és a gyógyszerellátás alapjául szolgáló gyógyszer-alaplista elveit és szakmaigazdasági előnyeit mellőzné. Az egyeztetés továbbra is folyamatban van a Novotrading és az
Egyetemi Gyógyszertár között a pályázati kiírás csoportosítási szempontjairól, időtartamáról,
a még vállalható pénzügyi megoldásokról.
2006-ban már történt gyógyszerbeszerzés közbeszerzési pályázat útján kötött szerződések
alapján. Ennek során több alkalommal előfordult, hogy a pályázat nyertese nem tudta
szállítani a megrendelt gyógyszermennyiséget, így az intézmény elesett a szerződésben
foglaltaknál nagyobb kedvezmények érvényesítésének lehetőségétől is. A jelenlegi
helyzetben a szakmaiságot és a törvényi kötelezettségeket egyaránt szem előtt tartva, olyan
megoldás tűnik célszerűnek, hogy a pályázati kiírás két részből áll: a.) hatóanyagnéven, a
gyógyszerigényt összes hatóanyagmennyiségben megadva, biztosítva a felhasználásnak
megfelelő ütemezés szerinti lehívást. Ez azoknál a hatóanyagoknál valósítható meg,
amelyekre
vonatkozóan
a
Gyógyszerterápiás
Bizottság
jóváhagyta
a
„gyógyszerhatóanyagnév szerinti rendelést (közel 50 hatóanyag, lásd feljegyzés a
Gyógyszerterápiás Bizottság 2005. március 7-i üléséről); b.) a klinikák igényét készítmények
szerint megadva. A Gyógyszerterápiás Bizottság ezt a döntést támogatja, ugyanakkor
javasolja annak tisztázását, hogy a Novotrading-Medical Kft. és az Egyetem között létrejött-e
hivatalos szerződés a feladat elvégzésére.
2.) Az Onkoterápiás Intézet által használni tervezett citosztatikus készítmények
értékelése
Az Onkoterápiás Intézet a korábbi gyakorlatnak megfelelően az általuk legnagyobb értékben
felhasznált hatóanyagok vonatkozásában az Egyetemi Gyógyszertár által kapott árajánlatok
figyelembevételével és a szakmai szempontok szem előtt tartásával választja ki a terápiában
használni kívánt készítményeket. A módszert a Gyógyszerterápiás Bizottság javasolja, hogy a
beszerzés körülményeit az érintett cégekkel írásban rögzítsék a korábbi év gyakorlatának
megfelelően.
3.)

PTE KK gyógyszer-alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása

3.a) Pritor 40mg, 80mg tabletta, Pritor Plus 80/12,5mg tabletta (hatóanyaga
telmisartan, hydrochlorothiazid; gyártója: Bayer Health Care)
A javaslatot benyújtotta: dr. Halmai Richárd (II. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Anyagcserére gyakorolt hosszútávú kedvező hatása,
amit diabeteses és hypertoniás betegcsoporton is lehetne használni.”
Orvosi minta: nincs adat (?).
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 1900% termékrabatt 2008.12.31-ig.
Azonos összetételű fix kombinációjú készítmény van készletben 0,- Ft-ért az Egyetemi
Gyógyszertárban. A Gyógyszerterápiás Bizottság nem támogatja a Pritor alaplistára
kerülését addig, amíg az ellátás a 0,- Ft-os készítménnyel megoldható.
3.b) Selesyn 500mcg/10ml oldatos injekció (hatóanyaga: szelén, nátrium-szelenitpentahidrát formájában; gyártója: Sager Pharma - biosyn Arzneimittel GmbH.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Molnár Zsolt (AITI)
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A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Szepszisben csökkenthető a mortalitás szelén
pótlásával. A legerősebb és egyben legfrissebb bizonyíték tavaly jelent meg egy
multicentrikus prospektív randomizált klinikai tanulmány eredményei alapján.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A szelén a szervezetben számos enzim ko-faktora, az esszenciális nyomelemek közé tartozik.
A szelénhiány aktiválja és gátolja az egyes immunológiai mechanizmusokra adott válaszokat,
különösen a nem specifikus sejtekben és testnedvekben; befolyásolja a különböző
májenzimek aktivitását, fokozza az oxidatív és a kémiai tényezők okozta májkárosító
hatásokat, valamint a nehézfémek okozta károsodásokat.
A szelén hatásával kapcsolatos szakmai állásfoglalás nem egységes, a guide-line-ok nem
adnak egyértelmű utasítást terápiás alkalmazására vonatkozóan. Túlzónak tűnik a javaslatot
benyújtó cég által előirányzott 200 doboz éves felhasználás – ezt a várható érintett betegszám
sem indokolja. A Bizottság azt javasolja, hogy a készítmény felhasználása egyéni
dokumentációt tartalmazó rendelés útján történhessen, és felkéri a gyógyszer
használatában illetékes orvosokat, hogy 2008. végén számoljanak be terápiás
tapasztalataikról. A listára vételt megelőzően a gyártó rendezze az orvosi minták
dokumentációját.
3.c) Betarevin 8mg és 16mg és 24mg (hatóanyaga: betahistin; gyártója: Sager Pharma
Kft. – Catalent Germany Schorndorf GmbH.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Nagy Györgyi (Fül-Orr-Gége Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Tekintve, hogy eddig egy készítmény állt rendelkezésre
a szédülés-fülzúgás orvoslására, a paletta bővítésére indokoltnak tartjuk – még ha hasonló is a
hatóanyag – a fenti gyógyszer felvételét.
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
Azonos hatóanyagtartalmú készítményt –Betaserc – évek óta használnak a PTE KK klinikáin
kb 170e Ft/év értékben. A Sager Pharma ajánlatában a PTE KK számára beszerzési árként a
mindenkori hivatalos nagykereskedelmi árat ajánlja. Az azonos hatóanyagtartalmú, az OGYI
által egyenértékűnek nyilvánított Betahistin-ratiopharm tabletta napi kezelési költség
tekintetében kb. 25-30%-kal olcsóbban szerezhető be, ezért a Gyógyszerterápiás Bizottság a
beadványt elutasítja, egyúttal javasolja a kedvezőbb árszínvonalú készítmény beszerzését.
3.d) Alprostapint 20mcg/ml injekció (hatóanyaga: alprostadil; gyártója: Sager
Pharma Kft. – Gebro Pharma GmbH.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Horváth Gábor (Immunológiai és Reumatológiai Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Súlyos systemás sclerosisos beteg nagy számban áll
kezelés alatt klinikánkon, előrehaladott panaszok esetén alkalmazzuk a gyógyszert jó
effektussal.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
Az alprostadil perifériás artériás obliteratív érbetegségben a nyugalmi fájdalmat jelentősen
csökkenti, illetve megszünteti, és az ischaemiás fekélyek részleges, illetve teljes gyógyulását
eredményezi. Hasonló készítmény Magyarországon az Ilomedin injekció (hatóanyaga
iloproston), amely a gyógyszer-alaplistán szintén nem szerepel.
A beadványban a cég a PTE KK számára 3+1 dobozos rabatt-konstrukciót ajánl
kedvezményes beszerzési lehetőségként, azonban a várható éves felhasználás számításánál a
160 doboz + 40 doboz rabatt nem felel meg ennek az ajánlatnak (40 doboz rabatt 120 doboz
Alprostapint injekció vásárlása esetén illeti meg az intézményt). A Gyógyszerterápiás
Bizottság abban az esetben támogatja felvételét, amennyiben biztosítják a javaslatukban
leírt 3+1 rabattkonstrukciót. A listára vételt megelőzően továbbá a gyártó rendezze az orvosi
minták dokumentációját.
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3.e) Theospirex injekció, 150mg és 300mg retard filmtabletta (hatóanyaga:
theophylline; gyártója: Sager Pharma Kft.
A Gyógyszererápiás Bizottság előző, január 16-i ülésén úgy határozott, hogy akkor tartja
ezeknek a készítményeknek a gyógyszer-alaplistára vételét indokoltnak, ha a javaslatot
benyújtó cég a parenterális készítmény árára vonatkozóan az eddig használatos Euphylong
injekcióénál kedvezőbb árat ajánl a beszerzésre. A jelenlegi beadvány alapján a napi terápiás
költség a két kompetítor készítmény vonatkozásában gyakorlatilag megegyezik, a per os
formát mindkét gyártó ingyen biztosítja a szükségleteknek megfelelő mennyiségben. Ezek
alapján Gyógyszerterápiás Bizottság úgy döntött, hogy az alaplistán szereplő Euphylong
használatát támogatja, a Sager Pharma beadványát elutasítja.
3.f)
Exforge 5/80mg filmtabletta (hatóanyaga: valsartan, amlodipin; gyártója
Novartis Pharma GmbH.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Mezősi Emese, dr. Sárosi István (I.sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „A hypertonia kezelésében a nemzetközi és hazai
ajánlások alapján is már a fix kombinációs gyógyszereket preferálják. Fix kombinációs
kezelés mellet nő a beteg compliance, a perzisztencia és adherencia is. Ezen tényezők
kiemelkedően fontosak a hypertonia kezelésében, a célértékek elérésében és ezáltal az össz
kezelési költségek csökkentésében (beteg-orvos találkozások, hospitalizáció száma). Többek
között hypertóniás célszervkárosodásban, 2. stádiumú hypertóniában monoterápiával csaknem
bizonyosan nem tudjuk elérni a szigorodó vérnyomás-értékeket.
Az Exforge tabletta két, a hypertonia kezelésében egyedülállóan széles körben vizsgált
hatóanyag kombinációja: amlodipin (Norvasc) és a valsartan (Diovan).
Ez a kombináció kiemelkedő hatékonysággal bír a hypertonia minden stádiumában,
metabolikus szempontból is kedvező hatású. Az ARB valsartan lényegében placebóval
egyező mellékhatás profilja mellett a fix kombináció (a Ca-antagonista amlodipin egyedüli
klinikailag releváns mellékhatását,) a perifériás ödémát is jelentősen csökkenti, a nephron
afferens és efferens arterioláinak tágítása révén.
A nem ritka mellékhatások miatt számos esetben az ACE gátlót tartalmazó kombináció nem
adható, a thiazid diuretikumok metabolikus profilja nem kedvező, a béta blokkoló-diuretikum
kombináció pedig hasonló okokból teljesen kiszorult a 2007-es hypertónia ajánlásokból.
A hazai piacon jelenleg ARB+Ca antagonista fix kombináció csak az Exforge áll
rendelkezésre.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 10 Ft dobozonkénti ár 2008. március 1-től 2008.
december 15-ig.
Tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlások támogatják a fix kombinációs készítmények
használatát, valamint az Egyetem számára biztosított 10,- Ft-os dobozonkénti beszerzési árat
(ez éves szinten kb. 2000,- Ft költséget jelent), a Gyógyszerterápiás Bizottság támogatja a
készítmény alaplistán tartását a kedvezményes áron történő beszerzésig.
3.g) Tachosil szivacs (hatóanyaga: humán fibrinogén, humán trombin; gyártója:
Nycomed GmbH.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Vereczkei András (Sebészeti Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Pillanatnyilag a legerősebb vérzéscsillapító helyi
készítmény, emberi alvadási faktorokkal. Erős, más módszerrel nem csillapítható
parenchimás szervek vérzésének csillapítására speciálisan alkamas.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség nem egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 15 % termékrabatt a 3,0x2,5cm; 20% termékrabatt
a 9,5x4,8cm szivacsra 2008. december 31-ig.
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A készítményt a klinika esetenként korábban is használta gyógyszer-alaplistán nem szereplő
készítményként rendelve a gyógyszertárból. A Magyarországon forgalomban lévő hasonló
hatású termékek (Surgicell, Spongostan) beszerzése a Központi raktáron keresztül történik. A
beszerzés körülményei ezek alapján nem egyértelműen rögzítettek, ezért a Bizottság a
következő üléséig kéri annak tisztázását, hogy a vérzéscsillapításra szolgáló szivacsok
beszerzése kinek a hatáskörébe tartozik.
A Gyógyszerterápiás Bizottság előző ülésén tárgyalta az Egis cég készítményeinek
listabővítésre benyújtott beadványait. A PTE számára felajánlott kedvezmények
áttekintésénél ellentmondást tapasztaltak a klinikák, és a Gyógyszertár felé szóban tett
ajánlat, és a beadványban leírtak között: szóban adományként, 0,- Ft-os ár, míg a
beadványban 100% termék-rabatt szerepelt. A Bizottság úgy döntött, hogy a beadványokat
abban az esetben támogatja, amennyiben a cég írásban, egyértelműen jelzi, hogy termékeit a
PTE klinikái számára 0,- Ft-os áron biztosítja. Az írásos ajánlat az Egyetemi Gyógyszertárba
megérkezett, amelynek alapján az abban szereplő készítmények (Hartil, Hartil HCT tabletta,
Vasilip filmtabletta Ketilept filmtabletta, Velaxin retard kapszula és tabletta, Ripedon
filmtabletta) gyógyszer-alaplistán tartását a Bizottság a 0,- Ft-os beszerezhetőség idejéig
támogatja. A listára vételt megelőzően a gyártó rendezze az orvosi minták dokumentációját.
4.)
Az új klinikai informatikai rendszer „gyógyszerelési dokumentációt” támogató
munkafelületeinek értékelése
A Gyógyszerterápiás Bizottság előző, 2008. január 16-i ülésén tájékozódott arról, hogy a
HEFOP 4.4 projekt gyógyszerelési dokumentációt támogató munkafelülete 2007. év végére
sem használható megfelelően. Az éles tesztek során észlelt kritikus hibák kijavítása továbbra
sem történt meg; többnyire a telefonon, vagy levél útján történő megkeresésekre válasz sem
érkezik. A Gyógyszerterápiás Bizottság javasolja, hogy az eMedsolution szakmai program
gyógyszerelési moduljának készültségi állapotáról adjanak levélben tájékoztatást a PTE KK
Klinikai Főigazgatója számára, kérjenek referenciát a program fekvőbeteg gyógyszerelés
funkciójának gyakorlati alkalmazásának vonatkozásáról, valamint a projekt eddigi
teljesítéséről készüljön független informatikai szakértői vélemény is.

(prof. Dr. Decsi Tamás)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(prof. Dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Melléklet:
1.)
PTE KK Gyógyszerterápiás Bizottság levele a HEFOP 4.4 projekt értékelésére vonatkozóan
Kapják:
(1). (1) Prof. dr. Kollár Lajos PTE KK Főigazgató, (2) dr. Endrei Dóra PTE KK Orvos-igazgató, (3)
Zemplényi Antal PTE KK Gazdasági Igazgató, (4) Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai, (5), PTE KK
intranet hírek, (6) PTE KK Klinikák igazgatói
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