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1.)
Tájékoztatás az előkészítés alatt álló gyógyszer-közbeszerzés
irányelveiről; a klinikákat ezzel kapcsolatban érintő változások bemutatása.

szakmai

A közbeszerzési törvény rendelkezései alapján a Pécsi Tudományegyetem, mint a törvény
alanyi hatálya alá tartozó szervezet, beszerzéseit köteles a jogszabályi előírások szerint
bonyolítani. Ennek megfelelően évek óta határidőre az Egyetemi Gyógyszertár részletes
adatokkal közbeszerzési tervet készített, ill. állított össze. Az Egyetemi Gyógyszertár
beszerzéseit áttekintve, a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez a Gazdasági Főigazgatóság
részére megküldte a 2007. évi beszerzésre vonatkozó, a tervezést segítő adatokat.
Több alkalommal is történt kezdeményezés külső közreműködő cégek bevonásával
gyógyszer-közbeszerzési eljárás lefolytatására. Legutóbb 2007-ben a Novotrading-medical
Kft. vállalta, hogy az Egyetemi Gyógyszertár által megfelelő csoportosításban átadott
gyógyszerfelhasználási adatok felhasználásával, a kialakított pécsi klinikai „modell“ előnyeit
átvéve, bemutatja a közbeszerzési pályázat lehetséges módját. A speciális követelményeknek
– az intézményi gyógyszer-alaplista szakmai és gazdasági előnyeinek megtartása, az elért
kedvezmények érvényesítése – megfelelő megoldás az egyeztetések végső szakaszában
elakadt.
Dr. Berecz János tájékoztatójában elmondta, hogy annak érdekében, hogy az egyetem
gyógyszertári beszerzései a közbeszerzési törvényben foglaltaknak megfelelően történjenek, a
közbeszerzési eljárás kiírásának megvalósítására új megközelítési módot javasolnak. Azzal
egyetértésben, hogy az intézményi gyógyszer-alaplista nyújtotta szakmai és gazdasági
előnyök megtartása mindenképpen követelmény, véleményük szerint a közbeszerzési

pályázatot termékenként, és határozatlan időtartamra célszerű kiírni. A termékenkénti
kiíráshoz segédletként az OEP által karbantartott gyógyszertörzset („PUPHA“ – publikus
pharma törzs) javasolják használni, amely tartalmaz minden, az OEP által támogatott cikket.
Az ilyen módon kiírt tender lehetőséget nyújtana arra, hogy a gyógyszer-alaplistán szereplő
készítményeket közbeszerzési eljárással szerezze be az egyetem, és az alaplista eddigi
gyakorlatnak megfelelő belső szabályzat szerinti bővítése esetén sem kényszerülne újabb
közbeszerzési eljárás kiírására. A határozatlan idejű kiírás lehetővé tenné a kedvezmények
folyamatos érvényesítését. A tapasztalatok szerint a határozott időre szóló szerződéses
periódusok elején és végén a szállítók nem mindig tartják be a szerződésben foglaltakat, míg a
határozatlan időre szóló szerződések esetén végig motiváltak lennének.
A gyógyszer-közbeszerzési pályázat kiírásának feltétele, hogy a lejárt gyógyszerszámlákat az
egyetem kifizesse, enélkül kétséges az eljárás lebonyolításának sikere. Ugyanakkor a lejárt
tartozások egyszeri kiegyenlítése utáni késedelmes fizetések a szerződések felmondásához
vezethetnek, hacsak a szerződéses feltételek erről másképp nem rendelkeznek. Kérdés, hogy
ilyen feltételek mellett van-e reális esély számottevő kedvezmény elérésére.
A fenti módon történő kiírás megvalósításához az említett PUPHA törzset segédletként
használva beszerzési csoportokat kell képezni, amelyek alapul szolgálnak a pályázat
kiírásához. Ezeknek a csoportoknak a kialakításához kérik a gyógyszertári beszerzéseket
végző gyógyszerészek közreműködését.
A szerződésekben rögzített kedvezmények „realizálása“ minden beszerzés alkalmával a
számla végösszegében látható, összevetve a PUPHA törzsben szereplő hivatalos OEP
nagykereskedelmi árból kalkulált értékkel.
Dr. Botz Lajos a javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy a Gyógyszerterápiás Bizottság
kompentenciája kiterjed a hatályos gyógyszer-alaplista karbantartására (lista bővítése,
szűkítése, hatóanyagnéven történő rendelés körének meghatározása), a gyógyszerellátás
szakmai kérdéseinek felügyeletére, véleményezésére, ennek megfelelően illetékes a
gyógyszer-közbeszerzés szakmai véleményezésében is. A jelenlegi beszerzések alapjául
szolgáló szerződéses megállapodások preferált kedvezményrendszereket rögzítenek, amely
struktúrát a Bizottság nem kívánja átrendezni.
A gyógyszer-közbeszerzési pályázat kiírásához termékcsoportokat kell meghatározni, pl.
indikációs területek alapján (ATC, illetve CPV kód szerint), figyelembe véve a rendelkezésre
álló, esetenként szűk mozgásteret. A közbeszerzési eljárás várható kedvező hatásának
megítéléséhez ajánlott egy kiemelt cikkekre vonatkozó, fél éves „vásárlói kosár“ beszerzési
értékének összevetése a tervezett közbeszerzési eljárással történő, azonos vásárlás beszerzési
összértékével.
Dr. Decsi Tamás egyetért azzal, hogy modellszerűen le kell vezetni, hogy meghatározott
csoportok esetében (pl. alapinfúziók, kismolekulasúlyú heparinok, szisztémás gombaellenes
szerek) hogyan viszonyulnak a közbeszerzési eljárás útján történt beszerzés esetén várható
költségek a jelenlegi intézményi átlagárakhoz.
Dr. Berecz János egyetértett a modellezéssel, kiegészítve azzal, hogy célszerű egy elvárt,
előre rögzített kedvezményszint meghatározása gyógyszercsoportokra vonatkozóan is, különkülön, melynek az elérése a közbeszerzés során minimumkövetelmény. Ehhez támpontul
szolgálhat, hogy a kialakított termékcsoportokra megadható a kedvezmények szintje, a PTE
átlagár és a „bázisár“, az OEP listában szereplő nagykereskedelmi ár arányában.
A PTE Gazdasági Igazgatóságának munkatársai a feladat ütemezése alapján az ajánlattételt
2009. januárjára tervezik, amelyhez a termékcsoportok kialakítását, a közbeszerzési pályázat
kiírását az intézmény saját személyi állományával szeretnék lebonyolítani. Ehhez kérik a
Gyógyszerterápiás Bizottság elvi hozzájárulását.
A Gyógyszerterápiás Bizottság – mint a korábbi években is – támogatta, hogy az intézmény
saját hatáskörben tartva tervezze meg, majd bonyolítsa le a közbeszerzést. A Bizottság
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felhívta a figyelmet arra, hogy az 1995. óta kialakított PTE KK (korábban POTE)
gyógyszeralaplista alapján történő formulária fejlesztés és karbantartás (gyógyszerek felvétele
és törlése, stb.) a közbeszerzési eljárás következtében se sérüljön, sőt tovább tudjon fejlődni.
Ez a formulária szempontú klinikai gyógyszerellátás olyan klinikai gyógyszeralkalmazási
konszenzuson is alapul, aminek jövőbeni megőrzése is elengedhetetlen.
A Bizottság megerősítette az „új“ beszerzési konstrukció(k) monitorozására (ellenőrzésére)
már korábban is javasolt „metodika“ alkalmazását, ill. érvényesítését bármely beszerzési
konstrukcióra vonatkozóan, amellyel értékelhető a gyógyszer-közbeszerzési eljárás gazdasági
végeredménye (eredményessége).
Ennek lényegét röviden az alábbiakban lehet
összefoglalóan ismertetni:
Bármilyen közbeszerzés értékelésénél alapvető szempont, hogy a kihirdetést megelőző fél év
vagy/és év alapján, a PTE KK tényleges tételes felhasználására vetített össz-bekerülés
számítására kerüljön sor, az alábbiak szerint:
(a.)
a megadott felhasználási mennyiségek (tételenként is megadva) összbekerülése a
számlázott PTE KK árakon számítva;
(b.)
a megadott felhasználási mennyiségekre vetített összbekerülés az elért/kihirdetett
közbeszerzésben szereplő árakon számítva + a közbeszerzésre fordított jutalékok összege.
A kettő különbözete [(a) – (b) = + vagy -] képezi az eljárás eredményességének számszerű
– egy adatba sűrített – hiteles kifejezését. Azaz „csak” becsléseken alapuló, felhasználási
tényadatokat mellőző számítás nem fogadható el.
2.)

PTE KK gyógyszer-alaplista bővítésére vonatkozó beadványok elbírálása.

2.a)
Noacid 20mg ill. 40mg gyomornedv-ellenálló tabletta (hatóanyaga:
pantoprazol, gyártója: EGIS Nyrt.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Vincze Áron (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Hatásossága más pantoprazol készítményekkel
egyenértékű, ára kedvezőbb.”
Orvosi minta: a gyártó orvosi mintára vonatkozóan nem adott meg adatokat.
A hatóanyag hatástanilag a protonpumpagátlók (PPI) csoportjába tartozik, melynek
képviselőit gastrooesophaegealis reflux, különböző típusú fekélyek, egyéb patológiás
hiperszekretorikus állapotok gyógyszeres terápiájára továbbá prevenciós céllal használják. Az
alaplistán szerepel azonos hatóanyagú és gyógyszerformájú készítmény a Controloc 20mg és
40mg bélben oldódó tabletta, amelyekből a 14x kiszerelések adott havi mennyiségben (2008ban ezidáig 3640 doboz) 0Ft-os áron, a 40mg 28x pedig 22 Ft-os DDD áron áll a klinikák
rendelkezésére (1107 doboz/2008). A két készítmény indikációs köre megegyezik, a
beadványban szereplő készítmény hátránya azonban a parenterális gyógyszerforma hiánya.
Az alaplistán szerepelnek egyéb PPI-készítmények, amelyek azonban szerényebb
felhasználást mutatnak, pl.: Nexium (esomeprazol) 40mg filmtabletta 5 Ft/DDD (162
doboz/2008); Losec (omeprazol) 20mg kapszula 132 Ft/DDD (85 doboz/2008); mindkét
készítménynek van parenterális formája is.
A beadványban a gyártó a Noacid tablettát 0 Ft-os áron ajánlja a PTE klinikák számára 2009.
március 31-ig; a készítményből már eddig is volt felhasználás és jelenleg is van készletben a
fenti áron.
Tekintettel a készítmény indikációs körére, valamint a 0 Ft-os bekerülési árára, a Bizottság a
beadványt támogatólag jóváhagyja mindaddig, amíg a cég 0 Ft-os áron biztosítja a klinikák
számára az ellátást. A Bizottság kéri, hogy a cég pótolja az orvosi minta dokumentációját.
2.b)
Gopten 2mg és 4mg kapszula (hatóanyaga: trandolapril; gyártója: ABBOTT
Laboratories)
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A javaslatot benyújtotta: dr. Ajtay Zénó, dr. Goják Ilona (Szívgyógyászati Klinika); dr.
Halmai Richard, prof. Dr. Wittmann István (II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „A jelenleg forgalomban lévő, leghosszabb hatástartamú,
legnagyobb szöveti affinitással bíró ACEI. A többszörös hatáserősséget képviselő
kiszerelések lehetővé teszik a gyógyszer megfelelő szintre történő feltitrálását. Obes
hypertoniásoknál elsőként ajánlott ACEI. Több évtizedes tapasztalattal bír! Nemcsak
anyagcsere semleges, hanem javítja a szénhidrát anyagcserét.” illetve „A TARKA
filmtablettában található azonos hatóanyagú ACE gátló, a Gopten kapszulával azonban a
verapamil hatóanyag dózisának változtatása nélkül titrálhatjuk fel az ACE inhibitort a
maximális dózisig, ami hypertoniás diabetes mellitusban illetve krónikus veseelégtelenség
miatt gondozott illetve kezelt betegeinknél bizonyítottan javítja a túlélést, illetve csökkenti a
kardiovascularis szövődmények kialakulásának kockázatát és meghosszabbítja a végstádiumú
veseelégtelenség kialakulásáig eltelt időt.”
Orvosi minta: a gyártó orvosi mintára vonatkozóan nem adott meg adatokat.
A hatóanyag az ACE-gátlók csoportjába tartozik, indikációs köre essentialis hypertonia, MI
utáni bal kamrai diszfunkció. Farmakológiai hatás, mellékhatás tekintetében a csoport tagjai
között nincs jelentős különbség, bár szöveti eloszlásukban mutatkozhat némi eltérés. Az
ACEI-k elsősorban farmakokinetikai tulajdonságaikban különböznek egymástól. A
trandolapril prodrug, hosszú hatástartamú, plazmafehérjéhez való kötődés 80%-os, a GI
rendszerből gyorsan felszívódik, a felszívódás mértéke 40-60%. A cég ingyen ajánlja a PTE
klinikák számára a készítményt 2008. december 31-ig (jelenleg is van készletben). Az
alaplistán szerepel több ACE-gátló is, pl. Tritace (ramipril), Ednyt és Renitec (enalapril),
Monopril (fosinopril), Coverex (perindopril). Ezen gyógyszerek szintén ingyenesek, 2008-ban
eddig 2200 doboz volt az össz felhasználás.
A Bizottság megtárgyalta a beadványt. Tekintettel arra, hogy a készítmény alaplistára vétele a
rendelhető ACEI-k körét egy új hatóanyaggal bővíti támogatja a beadványt. Listán tartása
addig indokolt, amíg a cég ingyen biztosítja a PTE klinikák Gopten-igényét. A Bizottság kéri,
hogy a cég pótolja az orvosi minta dokumentációját.
2.c)
Tarka filmtabletta (hatóanyaga: trandolapril és verapamil; gyártója:
ABBOTT Laboratories)
A javaslatot benyújtotta: dr. Ajtay Zénó, dr. Goják Ilona (Szívgyógyászati Klinika); dr.
Halmai Richard, prof. Dr. Wittmann István (II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai
Centrum)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „A TARKA szemben az eddigi fix ACI-Ca-ant.
kombinációkkal (melyek dihydropir. Ca-ant. tart.) egyedülálló komb-nondihydropir. Ca-ant.
ACEI, mely nagy betegszámon végzett prospektív tanulmányok eredményei alapján
egyértelműen alkalmas a diab. nephropathia progressziójának meggátlására, csökkenti a
proteinuriát és a nephropathia megjelenésének idejét kitolja.” illetve „A készítmény
egyedülálló fix kombináció. Prospektív nagy beteganyagon végzett tanulmány igazolja, hogy
nem csak a kialakult diabeteses nephropathia illetve proteinuria csökkentésére alkalmas,
hanem a diabeteses nephropathia kezdeti stádiumának megelőzésére is alkalmazható. A
mikroalbuminuria illetve proteinuria csökkentése a mikro- és makrovasculáris szövődmények
elkerülésének illetve prolongálásának bizonyított eszköze.”
Orvosi minta: a gyártó orvosi mintára vonatkozóan nem adott meg adatokat.
A készítmény egy ACE-gátló (trandolapril) és egy fenil-alkil-amin csoportba tartozó Cacsatorna gátló (verapamil) kombinációját tartalmazza. Indikációja essentialis hypertonia. Az
alaplistán szerepel ACE-gátló és Ca-csatorna blokkoló kombinációját tartalmazó készítmény,
a Lisonorm tabletta, amely azonban lisinopril és amlodipin fix kombinációja. Az amlodipin
hosszú hatástartamú dihydropiridin Ca-csatorna gátló; e csoport tagjai az érfal simaizom Ca4

csatornáira hatnak jobban, a vérnyomás csökkenés oka az értágító hatás. Azonban a
verapamil-csoport tagjai az érsimaizom és a szívizom Ca-csatornáira egyforma erősséggel
hatnak; a vérnyomás csökkenése az értágító hatásnak és a szívmunkát csökkentő hatásnak
köszönhető.
A cég ingyen ajánlja a PTE klinikák számára a készítményt 2008. december 31-ig (jelenleg is
van készletben).
A Bizottság a készítmény terápiás előnyeire és 0 Ft-os bekerülési árára tekintettel
támogatólag jóváhagyta a beadványt; listán tartása addig indokolt, amíg a cég ingyen
biztosítja a PTE klinikák Tarka-igényét. A Bizottság kéri, hogy a cég pótolja az orvosi minta
dokumentációját.
2.d)
Mirapexin 0,088mg és 0,18mg és 0,7mg tabletta (hatóanyaga: pramipexol;
gyártója: Boehringer Ingelheim Pharma.)
A javaslatot benyújtotta: dr. Aschermann Zsuzsanna (Neurológiai Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „A Mirapexin a dopamin agonisták közé sorolt szer, rajta
kívül Magyaro.-n ebben a gyógyszercsoportban a Requip ill. Requip Modutab van
forgalomban. A dopamin agonistákat elsősorban Parkinson kórban adjuk; fiatal korban (65 év
alatt) induló Parkinson betegségnél elsőként választandó szer induló terápiaként, idősebb
korban levodopa készítmény mellé „add on” terápiaként alkalmazható. Mirapexin előnye
Requippel szemben: fokozatos dózisemeléssel gyorsabban elérhető a terápiás adag;
anitdepresszáns hatású, ill. restless legs syndromában is törzskönyvezve van.”
Orvosi minta: a gyártó orvosi mintára vonatkozóan nem adott meg adatokat.
A pramipexol a dopaminerg-szerek, azon belül a dopamin-agonisták csoportjába tartozó
antiparkinson készítmény. Az alaplistán szerepel több a Parkinson-kór terápiájában
alkalmazott gyógyszer: az antikolinerg-csoportba tartozó Kemadrin tabletta (56 Ft/DDD; 120
DDD/2008.); valamint a dopaminerg-szerek csoportjába tartozók közül pl. Madopar 125mg
oldható tabletta (200 Ft/DDD; 146 DDD/2008.), Jumex 5 és 10mg tabletta (42 ill. 41 Ft/DDD;
1050 ill 1140 DDD/2008.), azonban ezek más-más mechanizmussal hatnak. A dopaminagonisták alcsoportjába tartozik a Mirapexin tablettán kívül a Requip tabletta, amely szintén
nem szerepel az alaplistán. A Mirapexin előnye a Requiphez képest a szélesebb indikációs kör
(nyugtalan láb szindróma terápiájában is alkalmazható), a terápiás dózis 3 hét után elérhető
(Requip esetén 4 hét). A cég beadványában nagykereskedelmi ár szerepel, amelyet 3 doboz
adománnyal egészítene ki negyedévente.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a beadványt megvitatta és indokoltnak tartaná az alaplista
bővítését, mivel a dopamin-agonista csoportba tartozó készítmény újabb terápiás lehetőséget
biztosít a Parkinson-kór kezelésében. Éppen a speciális alkalmazást és így a várt éves
felhasználást figyelembe véve alaplistára akkor kerülhet a készítmény, amennyiben a cég azt
adomány formájában biztosítja. A Bizottság kéri, hogy a cég pótolja az orvosi minta
dokumentációját.
2.e)
Asasantin retard kapszula (hatóanyaga: acetilszalicilsav és dipyridamol;
gyártója: Boehringer Ingelheim).
A javaslatot benyújtotta: dr. Szapáry László (Neurológiai Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Az aktuális nemzetközi és hazai ajánlások alapján az
ASASANTIN R elsőként választandó szer a stroke secunder preventiójában.”
Orvosi minta: a gyártó nem adott meg adatokat orvosi mintára vonatkozóan.
A készítmény egyedülálló kombinációs készítmény, dipyridamolt önállóan tartalmazó
gyógyszer hazánkban nincs forgalomban. A készítmény indikációs köre: ischaemiás
cerebrovasculáris ictus, ill. TIA másodlagos prevenciója. Csak acetilszalicilsav-tartalmú
alaplistás készítmények: Aspirin protect 100mg ill 300mg bélben oldódó filmtabletta (2
Ft/DDD; 2950 doboz/2008.); Astrix 100mg kapszula (18 Ft/DDD;400 doboz/2008.). Az
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indikáció tekintetében megemlíthető még a clopidogrel hatóanyagú Plavix 75mg tabletta (414
Ft/DDD; 780 doboz/2008.). A cég adomány formájában ajánlja a PTE klinikái számára, 3
doboz/negyedév mennyiségben.
A Bizottság megtárgyalta a beadványt. A készítmény javallatára, egyedülálló hatóanyag
kombinációjára és kedvező árára tekintettel támogatja a listabővítési javaslatot. A
készítmény listán tartása mindaddig indokolt, amíg 0 Ft-ért biztosítja a cég. A Bizottság kéri,
hogy a cég pótolja az orvosi minta dokumentációját.
2.f)
Oxaliplatin Ratiopharm 50mg és 100mg por oldatos infúzióhoz (hatóanyaga:
oxaliplatin; gyártója: Ratiopharm)
A javaslatot benyújtotta: dr. Kövér Erika (Onkoterápiás Intézet)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „A javasolt készítményt egy betegnél alkalmaztuk.
Alkalmazása során sem mellékhatásában, sem szövődményeiben nem észleltünk rendkívüli
eseményt. Tolerálhatósága megegyezik a más, hasonló készítményekével.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A készítmény hatóanyaga az oxaliplatin, amely a platina alapú vegyületek új osztályába
tartozik. Terápiás javallata: 5 FU-val és folinsavval kombinálva: III. stádiumú vastagbél
karcinoma adjuváns kezelése az elsődleges daganat teljes eltávolítását követően; áttéteket adó
colorectalis karcinoma kezelése.
A gyógyszer-alaplistán szerepelnek azonos hatóanyagú készítmények: Eloxatin 50mg és
100mg injekció; Oxaliplatin Mayne (Hospira) 50mg és 100mg por oldatos infúzióhoz. A
listabővítésre javasolt készítményt valamivel kedvezőbb áron ajánlja cég a jelenleg listás
szerekéhez képest. A három gyógyszer indikációs köre megegyezik.
Miután ezidáig csak egy betegnél alkalmazták a javasolt készítményt, a Gyógyszerterápiás
Bizottság döntése értelmében további tapasztalat szerzése szükséges. Ennek érdekében 5
beteg kezeléséhez szükséges dózis – amelyet az ajánlatban szereplő áron biztosít a cég –
megrendelése és alkalmazása után a felhasználó klinika szakemberei beszámolnak a
tapasztalataikról; a Bizottság ezután alakítja ki végleges álláspontját a beadványt illetően.
2.g)
Lactiv Acute szuszpenzió, Lactive granulátum, kapszula (hatóanyaga:
Lactobacillus bulgaricus, L. sporogenes, L. acidophilus, Streptococcus thermophilus,
Bifidobacterium bifidum, B3, B5, B6, B2, B1, B12 vitaminok; gyártója: NTC S.r.l., hazai
forgalmazó: Ratiopharm)
A javaslatot benyújtotta: dr. Király Ágnes (Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati
Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „1. Nincs jelenleg alaplistán probiotikum, Lactobact
forgalomból kivonásra került. 2. Antibiotikum-asszociált hasmenések száma magas a sok
antibiotikum használat miatt. 3. Ezt célszerű lenne rutin szerűen alkalmazva megelőzni.”
A készítmény probiotikumokat és vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítő, amely OÉTI
nyilvántartási számmal rendelkezik, a terméket az OÉTI nem vizsgálta. Javallata: a bél
baktérium flórájának fenntartása. 7 éves kor alatt gyermekorvos határoz az alkalmazásról,
efölötti életkorra vonatkozóan meg van adva adagolás. Betegség megelőző és gyógyító céllal
nem alkalmazható.
Az alaplistán korábban szerepelt a Lactobact nevű készítmény, amelyet azonban töröltek a
törzskönyvből. A bél normál flórájához tartozó nem patogén, vitaminok termelésére képes
Bacillus clausiit tartalmazó gyógyszer a Normaflore ivóoldat, amely nem alaplistás
készítmény, azonban indikációjára és felhasznált mennyiségére (150 doboz/2008.) tekintettel
van készletben az Egyetemi Gyógyszertárban. Indikációs körébe tartozik például: intestinalis
diszmikrobizmus és következményes hasmenés kezelése és megelőzése; co-adjuváns
kezelésként a bélflóra helyreállítására antibiotikumokkal történő kezelés vagy kemoterápia
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során kialakuló eltérések esetén; bakteriális vagy vírus eredetű gastrointestinális fertőzés
miatti hasmenés terápiája.
A Bizottság jelen álláspontja szerint – a nagyon kedvező árajánlat mellett – további
tapasztalatok szükségesek a végleges döntés meghozatalához, tekintettel a készítmény
étrend-kiegészító voltára. A Bizottság javasolja, hogy a cég biztosítson mintaként a javaslatot
benyújtó klinika számára fél éves mennyiséget, amelynek eredményeképpen az érintett
orvosok gyakorlati tapasztalataikról ezután beszámolnak.
3.)

A gyógyszertári beszerzéseket is érintő gazdasági hatások.

A gyógyszertári beszerzések körében vannak olyan termékcsoportok, amelyek értéküket
tekintve jelentéktelennek tűnhetnek az egyéb gyógyszerszámlák között, hiányuk azonban
bizonyos gyógyszerek ellátásának biztonságát veszélyezteti: pl. infúziós palackok,
gyógyászati (jövedéki adó mentes) alkohol, magisztrális gyógyszerek csomagolóanyagai, a
központosított közbeszerzés körébe rendelt kötszerek, fertőtlenítőszerek. Elfogadható, hogy a
számlák ütemezett kifizetése nem mindig lehetséges, de a fizetési sorrend meghatározásánál
kívánatos annak a mérlegelése is, hogy a kifizetés elmaradása mekkora kárt okoz a
folyamatos gyógyszerellátás biztosításában.

(prof. Dr. Decsi Tamás)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(prof. Dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

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) dr. Berecz János PTE Gazdasági Főigazgatóság jogi és
vagyongazdálkodási tanácsadó, (5) Zabó Ildikó PTE KK Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Osztály
Vezető, (6) Gyógyszerterápiás Bizottság tagjai, (7), PTE KK intranet hírek, (8) PTE KK Klinikák
igazgatói
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