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Gyógyszerterápiás Bizottság titkára (Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár), dr.
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Drozgyik István (Szülészeti Klinika), dr. Hornyák Judit (Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi
Gyógyszertár), dr. Mangel László (Onkoterápiás Intézet), dr. Sárszegi Zsolt (Szívgyógyászati
Klinika), dr. Varga Zsuzsanna (Onkoterápiás Intézet)
Meghívottként jelen volt: Szabóné dr. Schirm Szilvia, dr. Nyaka Bernadett (Gyógyszerészeti
Intézet és Egyetemi Gyógyszertár), dr. Sándor Hajnalka (Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi
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(Családorvostani Intézet és III. sz. Belgyógyászati Klinika), dr. Habon Tamás (I.sz.
Belgyógyászati Klinika)
1.)
A Gyógyszerterápiás Bizottság ülésének résztvevőit „napirend előtti” felszólalóként
Ripli Ágnes tájékoztatta a „Gyógyszer projekt” keretében készített összefoglaló tanulmányról,
amely a gyógyszertár pillanatnyi állapotát, tevékenységét mutatja be (1.sz. melléklet). A
tanulmány elkészítésének célja annak a döntéshozatalnak az előkészítése, amely
meghatározza a gyógyszerbeszerzés és a gyógyszertár egyéb tevékenységeinek – oktatás,
kutatás-fejlesztés – további menetét.
A projekt következő lépéseként egy hatástanulmány elkészítését tűzték ki, amely modellezi a
feladat lehetséges megoldásait, és ezzel segítséget nyújt annak eldöntésében, hogy a
gyógyszerbeszerzés törvényileg meghatározott közbeszerzési eljárása mellett mely
gyógyszertári funkciók kerüljenek kiszervezésre. Az elemzésre váró megoldási lehetőségek: a
gyógyszerbeszerzés piacának hosszú távú felosztása a beszállítók között, forrásbevonással
(„Debreceni minta”); szokásos módon lebonyolított közbeszerzési eljárás; a teljes
tevékenység kiszervezése; vagy az előzőek „kombinációja”. Az elérendő cél a tőkebiztonság,
az ellátás biztonságának megtartása, a gyógyszerbeszerzés törvényes úton való bonyolítása
olyan módon, hogy a beszerzés ne kerüljön többe, mint eddig. A hatástanulmány
elkészítésének határideje 2009. július 30., ami – tekintetbe véve a nyári szabadságolásokat is
– irreálisan szűk.
Dr. Decsi Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a Gyógyszerterápiás Bizottság törvényileg
meghatározott feladatai alapján is illetékes az egyetem minden gyógyszerellátással
kapcsolatos problémájának/kérdésének szakmai véleményezésében. (Lásd a 41/2007.(IX.19.)
EüM rendelet a közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak

működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről erre vonatkozó 35.§ 1-5 bekezdését.) Ennek
alapján szükségesnek látja, hogy az elkészült hatástanulmányt a Gyógyszerterápiás Bizottság
tagjai megismerhessék, és a következő – akár rendkívüli ─ ülésen megvitathassák. Ez a
szempont önmagában is a hatástanulmány végelegesítése határidejének július 30-ról későbbi
időpontra történő módosítását tenné indokolttá.
A bizottság tagjainak a tájékoztatóval kapcsolatban a következő észrevételei, kérdései voltak:
Dr. Bátai István: véleménye szerint egy, a „Gyógyszer projektben” előrevetített átalakítás
abban az esetben lenne szükséges, ha az elkészített tanulmány arra világított volna rá, hogy a
gyógyszertár jelenlegi működési formájában alkalmatlan a feladatai ellátására. Figyelembe
kell venni a jelenlegi infrastruktúra előnyeit, értékeit (pl. informatikai rendszer, felújított
analitikai- és kutatólaborok, könyvtár-oktatóterem, ügyviteli irodák, vízkezelő berendezés). A
gyógyszertár tervezett, új telephelyre történő költöztetése esetén az ezzel „okozott károkat
meg kell téríteni”, azaz legalább ezeket a feltételeket biztosítani kell. Ha a gyógyszertár
jelenlegi állapota megkívánja, kezdeményezni kell állagmegóvását, felújítását, fejlesztését.
Amennyiben az átalakulást más motiválja, világos választ vár arra, hogy az egyetem vezetése
hogyan és milyen forrásból tervezi megoldani a biztonságos és költséghatékony
gyógyszerellátást.
Dr. Mangel László is arra várt választ, hogy az elkészített tanulmány alapján az Egyetemi
Gyógyszertár veszteségesen működik-e. Ripli Ágnes válasza szerint az egyetem vezetése
megoldást keres a jelenlegi gazdasági helyzet javítására, aminek egyik lehetséges módja lehet
a gyógyszerbeszerzés fentebb ismertetett átalakítása.
Ugyancsak napirend előtt Dr. Botz Lajos bejelentette a Bizottság tagjainak, hogy a
PTE KK intézeteiben tervezett és folytatott humánklinikai vizsgálatokat szabályozó eljárási
rend 2009. július 1-én hatályba lépett. Az eljárási rend elektronikusan letölthető a PTE
Klinikai Központ honlapjáról. Tekintettel arra, hogy a bevezetés óta mindössze egy hét telt el,
arra tett javaslatot, hogy a Bizottság soron következő ülésén vitassa meg az új eljárási renddel
kapcsolatos első tapasztalatokat. Egyúttal bemutatta a PTE KK humánklinikai vizsgálatok
jogi kérdéseinek felügyeletével megbízott munkatársat, dr. Sándor Hajnalkát.
2.)

A PTE gyógyszer-alaplista bővítésére érkezett beadványok elbírálása.

a)
Decholest 10mg, 20mg, 40mg filmtabletta (hatóanyaga: atorvasztatin; gyártója:
EGIS)
A javaslatot benyújtotta: dr. Szabados Eszter (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Betegek számára is kedvező árú, hazai gyártású
hatékony statin készítmény, számos klinikai evidenciával. Kedvező saját tapasztalatok.”
Orvosi minta: a gyártó nem adott meg adatot.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: kórházi ár, illetve megegyezés szerinti
mennyiségben 0 Ft-ért 2009.09.30-ig.
Az atorvasztatin a HMG-CoA-reduktáz enzim szelektív, kompetitív inhibitora; az ún.
„sztatinok” csoportjába tartozik. A terápiában az emelkedett összkoleszterin-, LDLkoleszterin-, apolipoprotein-B és trigliceridszint csökkentésére alkalmazzák a dietetikus
megszorítások kiegészítéseként. A gyógyszer-alaplistán szerepel azonos hatóanyagú
készítmény: Atorvox filmtabletta. Ezen gyógyszer ingyen áll a klinikák rendelkezésére. Több

PTE klinika is használta már a javaslatban szereplő készítményt, amelyet a gyártó ezidáig
ingyen biztosított.
A Gyógyszerterápiás Bizottság megvitatta a beadványt és támogatólag jóváhagyta azt. A
gyógyszer alaplistán tartása addig indokolt, amíg a cég ingyen biztosítja a PTE klinikái
számára. A gyártó pótolja az orvosi minta kimutatásra vonatkozó adatot.
b)
Covercard 5mg/5mg; 5m/10mg, 10mg/5mg; 10mg/10mg tabletta (hatóanyaga:
perindopril és amlodipin; gyártója: EGIS)
A javaslatot benyújtotta: dr. Szabados Eszter (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Az amlodipin ill. a perindopril a legszélesebb körben
vizsgált evidenciákkal rendelkező hatóanyagok (hypertonia, angina, cv. protekcio). A kettő
kombinációja egyedülálló flexibilitást jelent a kezelés során. Igen kedvező saját tapasztalatok
ill. beteg-megelégedettség. Lásd még fix kombinációk előnyei.”
Orvosi minta: a gyártó nem adott meg adatot.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: kórházi ár, illetve megegyezés szerinti
mennyiségben 0 Ft-ért 2009.09.30-ig.
A Covercard tabletta egy ACEI (perindopril) és egy Ca-csatorna blokkoló (amlodipin) fix
kombinációja. A hatóanyagok külön-külön régóta használatosak a hipertónia, a koronária
betegség kezelésében; számos tanulmány, evidencia támasztja alá a kedvező terápiás
eredményeket. A gyógyszer-alaplistán szerepel csak perindopril-hatóanyagú készítmény:
Coverex AS tabletta; valamint csak amlodipin-hatóanyagú gyógyszerek: Cardilopin tabletta és
a Normodipine tabletta. Mindhárom készítmény 0 Ft-os áron érhető el a klinikák számára.
Hasonló indikációjú, fix kombinációs, hazánkban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező
és a PTE gyógyszer-alaplistán szereplő készítmények: Lisonorm tabletta (amlodipin és
lisinopril), Exforge filmtabletta (amlodipin és valsartan), 1 Ft-os illetve 0 Ft-os DDD-árú
készítmények.
Tekintettel arra, hogy a fenti készítményeket széles körben alkalmazzák a terápiában, a
szakmai ajánlások támogatják a fix kombinációs készítmények használatát, valamint kedvező
az Egyetem számára biztosított 10 Ft-os dobozonkénti beszerzési ár, a Gyógyszerterápiás
Bizottság támogatja a készítmény alaplistára vételét. A listán tartás a kedvezményes áron
történő beszerzésig indokolt. A gyártó pótolja az orvosi minta kimutatásra vonatkozó adatot.
c)
Cutivate krém és kenőcs (hatóanyaga: flutikazon; gyártója: GlaxoSmithKline)
A javaslatot benyújtotta: Hampelné dr. Szász Orsolya (Bőr-, Nemikórtani és
Onkodermatológiai Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „kevés mellékhatás, kedvező ár.”
Orvosi minta: a gyártó által jelentett mennyiség egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 620 Ft 2009.12.31-ig.
A flutikazon az erős hatású kortikoszteroidok csoportjába tartozik. A Cutivate terápiás
indikációi: kortikoszteroidokra reagáló gyulladásos bőrbetegségek, elsősorban atopiás
dermatitis, ekzema, psoriasis (kivéve a kiterjedt plakk-képződéssel járó psoriasist) terápiája.
Hazánkban nincs forgalomban más, flutikazon hatóanyagú és bőrgyógyászati indikációval
rendelkező készítmény. Egyéb, erős hatású kortikoszteroid tartalmú, a PTE gyógyszeralaplistán szereplő készítmények: Advantan (metilprednisolon) kenőcs és Elocom
(mometazon) kenőcs és krém. Indikációkat és mellékhatásokat tekintve sok átfedés
tapasztalható, bár az Elocom szélesebb körben alkalmazható. A grammra vetített ár szerint
azonban a Cutivate kb. 30 %-kal olcsóbb az említett gyógyszerekkel szemben. A javaslatot
benyújtó cég 400-400 dobozos éves várt felhasználása kissé túlzónak tűnik, hiszen a
kompetítor szerekből 2009. év első félévében mindösszesen 215 db fogyott (98%-a Elocom).

A Gyógyszerterápiás Bizottság megvitatta a beadványt. Mivel flutikazon hatóanyagú,
bőrgyógyászati indikációjú készítmény jelenleg nem szerepel az alaplistán, továbbá kedvező
az ajánlati ára is, a Bizottság támogatólag jóváhagyta a készítmény listára kerülését. A listán
tartás a kedvezményes áron történő beszerzésig indokolt.
d)
Elven 8mg és 16mg tabletta (hatóanyaga: betahisztin; gyártója: ACTAVIS
Group)
A javaslatot benyújtotta: dr. Nagy Györgyi, dr. Németh Adrienn (Fül-Orr-Gége Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „A hatóanyagot jól ismerjük és használatával kedvező
tapasztalataink vannak. A fenti gyógyszer ára alacsonyabb, a használatát még kedvezőbbé
teszi.”
Orvosi minta: a gyártó nem adott meg adatot.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: nagykereskedelmi ár.
A betahisztin hatástanilag a H1–agonisták közé tartozik. A terápiában Ménière-szindróma
kezelésére használatos. Van azonos hatóanyagtartalmú, PTE gyógyszer-alaplistán szereplő
készítmény: Betahistin-ratiopharm tabletta, amelyből (16mg-os hatáserősségből) az idei évben
19 dobozt használtak fel. A javaslatot benyújtó cég 200-300 dobozos éves várt felhasználása
ellenben kissé túlzónak tűnik. A két készítmény szerepel az OGYI helyettesíthetőségi listáján.
Mivel a Betahistin-ratiopharm tabletta napi kezelési költség tekintetében kb. 25-30%-kal
olcsóbban szerezhető be, ezért a Gyógyszerterápiás Bizottság a beadványt egyelőre
elutasítja.
e)
Bridion 100mg/ml oldatos injekció (hatóanyaga: sugammadex; gyártója:
Organon)
A javaslatot benyújtotta: dr. Bátai István (AITI)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Az egyetlen olyan gyógyszer, amellyel azonnal
felfüggeszthető az izomrelaxáns hatás (rocuronium-vecuronium esetén). Nehéz intubálás
esetén ez életmentő lehet. A gyógyszernek ismert, jelentős mellékhatása nincs.”
Orvosi minta: gyártó által jelentett adat egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 357.210 Ft/doboz.
A sugammadex egy módosított gamma-ciklodextrin, amely szelektíven köti az
izomrelaxánsokat (rocuronumot és vecuroniumot). A plazmában komplexet képez a
hatóanyaggal, ezáltal csökkentve a neuromuscularis junkcióban lévő, a nikotin receptorokhoz
kötődni képes izomrelaxánsok mennyiségét, ami a rokuronium vagy vekuronium indukálta
neuromuscularis blokád gátlását eredményezi. A készítmény indikációja: a rokuronium vagy
vekuronium által előidézett neuromuscularis blokád felfüggesztése; a gyermekgyógyászati
populáció számára pedig a sugammadex kizárólag a rokuronium indukálta blokád rutinszerű
felfüggesztésére ajánlott gyermekek és serdülők esetében.
Hasonló indikációjú, a PTE gyógyszer-alaplistán is szereplő gyógyszer a neostigmin
hatóanyagú Stigmosan injekció, amely hatástanilag a reverzibilis kolinészterázbénítók
csoportjába tartozik. Számos indikációja között anaesthesiológiai javallat is szerepel: a nemdepolarizáló izomrelaxánsok (atracurium, mivacurium, gallamin, pancuronium, tubocurarin,
rocuronium, vecuronium) hatásának felfüggesztése. Alkalmazhatósága időben korlátozott és
számos mellékhatása (muszkarinszerű hatások – bradycardia és vérnyomáscsökkenés,
hypersecretio – antagonizálása szükséges, így csak atropinnal együtt adható) miatt
komplikáltabb terápiát jelent. Az ülésen megjelent aneszteziológus szakemberek szerint
vannak olyan esetek, amikor az intubáció azonnali felfüggesztésére van szükség, ebben az
esetben jelent korszerű, nagy biztonsággal alkalmazható alternatívát a sugammadex,
amelynek hatáskifejlődéséhez pár perc szükséges, nincs alkalmazhatósági-időbeli korlát,

mellékhatások tekintetében is jóval kedvezőbb tulajdonságokkal bír és így jóval
biztonságosabb alkalmazást tesz lehetővé a kompetítor készítményhez képest. A Bridion
rutinszerű alkalmazásának csak az ára szab gátat, hiszen 35.700 Ft-os ampullánkénti ára a
Stigmosan 250 Ft-os ampullánkénti árához képest jóval magasabb.
A Gyógyszerterápiás Bizottság véleménye szerint a PTE klinikáin – jellegüknél fogva –
szükséges az új, korszerű, bizonyítottan jó terápiás eljárások ismerete, azonban adott
feltételek teljesülése mellett. Ennél fogva a Bizottság jóváhagyta a listabővítési javaslatot
azzal a megkötéssel, hogy az aneszteziológus szakemberek egy szakmai állásfoglalást,
ajánlást tesznek a Bridion alkalmazására vonatkozóan. Ennek elkészítését követően kerülhet
sor a kijelölt műtők részére a szükséges mennyiségű Bridion injekció beszerzésére.
f)
Arixtra 2,5mg/0,5ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben (hatóanyaga:
fondaparinux; gyártója: GlaxoSmithKline)
A javaslatot benyújtotta: dr. Cziráki Attila (Szívgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „VTE megelőzése magas rizikójú betegek esetén.
Szívelégtelenség, ST-elevatioval járó myocardialis infarctus. Instabil angina vagy STelevatioval nem járó myocardiális infarctus (UA/NSTEMI) kezelése, akiknél (120 percen
belül) invazív kezelés (PCI) nem javallt.”
Orvosi minta: gyártó által jelentett adat egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 1 doboz termelői áron és 4 doboz gratis.
A készítmény az antithrombotikus szerek csoportjába tartozik, nem LMWH. Hatóanyaga egy
szintetikus pentaszacharid; szelektív inhibitora az aktivált X-Faktornak. Az antitrombin IIIhoz történő szelektív kötődéssel fejti ki hatását. Nem inaktiválja a trombint és nincs hatással a
thrombocytákra. A fondaparinux nem lép keresztreakcióba a heparin indukálta
thrombocytopeniás betegek szérumával. Terápiás javallatai: vénás thromboemboliás
események megelőzése; ST-elevatioval járó myocardialis infarctus (STEMI) kezelése olyan
betegeknél, akiket thrombolytikumokkal kezelnek, vagy akik kezdetben nem kapnak egyéb
reperfúziós kezelést; instabil angina vagy ST-elevatioval nem járó myocardialis infarctus
(UA/NSTEMI) kezelése olyan betegeknél, akiknél sürgős (120 percen belüli) invazív kezelés
(PCI) nem javallt. A fondaparinux ajánlott adagja 2,5 mg naponta egyszer subcutan
injekcióban vagy intravénásan (első adag csak STEMI indikáció esetén).
A kompetítor készítményeknek tekinthető LMWH hatóanyagok (dalteparin, enoxaparin,
nadroparin, bemiparin) számos tagja, számos hatáserősségben szerepel a gyógyszer-alaplistán,
indikációnként és készítményenként eltérő kezelési költséggel, bár jelentős kedvezményeket
realizálva. A javaslatban szereplő készítmény új terápiás alternatívát jelent a fenti
indikációkban, valamint igen kedvező a PTE számára ajánlott ár is.
A Bizottság döntése értelmében a Szívgyógyászati Klinika számára az Arixtra alaplistás
készítményként kezelendő azzal a kiegészítéssel, hogy a következő ülésen beszámolnak a
gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos tapasztalataikról.
g-h) Xelevia filmtabletta, Velmetia filmtabletta (hatóanyaga: szitagliptin; illetve
szitagliptin és metformin; gyártója: MSD-EGIS)
A javaslatot benyújtotta: dr. Keszthelyi Zsuzsanna (I. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Napjaink legmodernebb orális antidiabetikus kezelése.
Forradalmian új hatásmechanizmus. Jó beteg compliance (1x v. 2x1), jól tolerálható
mellékhatás spektrummal.”
Orvosi minta: a gyártó nem adott meg adatot.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: kórházi ár, illetve havi 10 és havi 20 doboz 0 Ft-ért

Galvus 50mg tabletta, Eucreas 50/850 és 50/1000 tabletta (hatóanyaga: vildagliptin;
illetve vildagliptin és metformin; gyártója: Novartis)
A javaslatot benyújtotta: dr. Halmai Richárd (II. sz. Belgyógyászati Klinika)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: „Az incretinek a glukóz-dependens inzulinszekréciót
segítik elő és gátolják a glukagon szekréciót. Kiemelt előnyük, hogy nem okoznak
hypoglycaemiát, a testsúlyt csökkentik ill. testsúlysemlegesek, a pancreas béta-sejtekre védő
hatásúak és a postpandriális hyperglycaemiát képesek redukálni, a HbA1c értéket
szignifikánsan kb. 0,7%-kal képesek csökkenteni. A Klinika saját tapasztalatai mind a
szénhidrát-anyagcsere javulásában, mind a testsúlycsökkentésben és a hypoglycaemiák
hiányában igen kedvezőek. Mellékhatás profilja: kedvező, a többi orális antidiabetikummal
jól kombinálható.”
Orvosi minta: gyártó által jelentett adat egyezik a gyógyszertári nyilvántartással.
A gyártó által a PTE számára ajánlott ár: 10 Ft/doboz 2009.12.31-ig.
A javaslatokban szereplő vildagliptin indikációja a 2-es típusú diabétesz kezelése kettős orális
kezelésként, kombinációban metforminnal, vagy egy szulfonilureával, vagy egy tiazolidindionnal,
illetve a szildagliptin hármas kombinációban szulfonilureával és metforminnal. Új hatásmechanizmusú
szerek, hiszen az inkretinek lebontásáért felelős dipeptidil-peptidáz-4 (DPP-4) enzimet gátolva fejtik
ki hatásukat. Glükóz-szinttől függően fokozzák a pankreas béta-sejtjeiben az inzulin termelését és
felszabadulását, valamint gátolják az alfa sejtekből történő glukagon-kiáramlást; továbbá javítják a
béta-sejt funkciót. Mellékhatás spektrumukat figyelembe véve kedvezőbbek az eddig alkalmazott
gyógyszerekhez képest, kevésbé hipoglikémizálnak és nem okoznak súlygyarapodást. Fontos
különbség a szildagliptin és a vildagliptin között, hogy míg az előbbi elsősorban változatlan formában
a vizelettel ürül (79%), a metabolizmus kevésbé jellemző, addig az utóbbi elsődleges eliminációs
útvonala a metabolizáció, ami a bevitt adag 69%-át érinti, in vitro vizsgálatok szerint nem gátol, illetve
nem indukál CYP 450 enzimeket.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a készítmények újszerűségére, az eddigi kedvező tapasztalatokra és a
kedvező bekerülési árra tekintettel támogatólag jóváhagyta a javaslatokat. A gyógyszerek

alaplistán tartása addig indokolt, amíg a cégek tartják a beadványokban szereplő ajánlati
árakat.
i.) Volulyte 6% oldatos infúzió (hatóanyaga: poli(O-2-hidroxietil)-keményítő (HES 0.380,45, 130 kDa))
A javaslatot benyújtotta: Dr. Csontos Csaba, Dr. Ezer Erzsébet (AITI)
A javaslattevő által kiemelt előnyök: A Voluvennel szemben előnye, hogy balanszírozott
oldatban van a HES. Hasonló, Magyarországon törzskönyvezett készítménnyel (Tetraspan
6%) szemben előnye, hogy alkalmazása előtt nem szükséges előzetes vércsoport
meghatározás, mivel azt nem zavarja. További előnye, hogy máj-, és vesekárosodott betegnek
is adható. Utóbbit az alkalmazási előirat nem támasztja alá.
Orvosi minta: a gyártó nem adott meg adatot.
A gyártó által PTE számára ajánlott ár: hivatalos kórházi ár
A készítmény a HES alapú volumenpótló infúziók közé tartozik. Hatóanyaga
kukoricakeményítőből készült a listán szereplő, hasonló készítménnyel (Voluven 6%)
megegyezően. A volumenpótló hatásért felelős molekulaméret (130 kDa), moláris
szubsztitúció (0,38-0,45) – a keményítőlánc hihroxietil csoporttal szubsztituált glükóz
molekuláinak aránya –, és C2/C6 arány (9:1) – a szérum amiláz enzim bontó hatását
sférikusan gátló hidroxietil csoport milyen arányban van a jobban gátló 2-es és a kevésbé
gátló 6-os szénatomon –szempontjából a listán szereplő HES készítménnyel azonos. Vele
szemben mutatott előnye, hogy a „háttér oldat” nem 0,9% Nátrium-klorid oldat, hanem
balanszírozott, a plazma ionösszetételéhez közelebb álló, klorid mellett anionként acetátot is
tartalmazó infúziós oldat.

A GYTB javasolja a klinikai igények felmérését abból a szempontból, hogy a Volulyte
6% infúzió elfogadható-e minden felhasználó számára. Ha igen, akkor érdemes lenne a
megajánlottnál alacsonyabb – legalább a Voluven 6% infúzió 2009-es árának megfelelő –
árszinten kizárólag Volulyte 6%-os infúziót a listán tartani. Dr. Bátai István vállalta az érintett
szakorvosokkal ezügyben az egyeztetést a körükben használt e-mail listán keresztül.
A Gyógyszerterápiás Bizottság a hiányos – csak a gyártó cégektől érkezett –beadványokat
mindaddig nem tárgyalja, amíg klinikusi javaslatok birtokában azok előzetes értékelése nem
végezhető el.
A gyógyszertár munkatársai az Onkoterápiás intézet igazgatójával és gyógyszerfelelős
orvosával áttekintették a citosztatikus hatónyagok gyártóinak/forgalmazóinak innovatív és
generikus készítményeire vonatkozó ajánlatait. A Gyógyszerterápiás Bizottság korábbi
állásfoglalását figyelembe véve egy adott hatóanyag vonatkozásában az innovatív készítmény
mellett a legkedvezőbb áron beszerezhető, szakmailag megfelelő generikum gyógyszeralaplistán tartása fogadható el. Tekintettel a generikus piac utóbbi időben tapasztalt
bővülésére, indokolt az az igény, hogy az új készítmények a terápiában való rutinszerű
alkalmazás előtt – térítésmentesen – kipróbálhatók legyenek. A már eddig is használt, és a
terápiában jó eredményeket adó generikumok megtartása célszerű, minimális árkülönbség
listáról való törlésüket nem indokolja.
A PTE KK klinikáin használatos Human (Kedrion csoport) intravénás immunglobulinok és
human albumin készítmények ára a korábbi beszerzési árakhoz képest jelentősen
megemelkedett. (Ez az IVIG esetében kb.50%, míg a human albumin készítményeknél kb.1213% áremelkedést jelent.) A megemelkedett árak megközelítik (de nem érik el) a Biotest cég
ajánlatában szereplő hasonló készítmények árait. A forgalomban lévő Biotest készítmények
nem fedik le a klinikák minden igényét: pl. nincs 5% 500ml kiszerelésű humán albumin
oldatuk, amelyet a csontvelőtranszplantációhoz kapcsolódó plazmaferezis során használnak
nagy mennyiségben (kb.85 l/hó). A Gyógyszerterápiás Bizottság állásfoglalása szerint a két
készímény közötti minőségi (és árbeli) különbség nem indoklja az eddigi beszerzési gyakorlat
változtatását. Amennyiben a Human készítmények ára tovább emelkedne (vagy a Biotest árat
csökkentene), a Bizottság viszatér a kérdés megvitatásához.
3.)

A citosztatikus eljárási rend aktualizálása

PTE KK citosztatikumokkal kapcsolatos szakmai eljárási rendjének aktualizálása tárgyában a
GYTB tájékoztatása az alábbi szempontok szerint megtörtént:
• A naponta készülő keverékszám kb. 150 palack, a 8 klinikai helyszínen. Ennek 2/3
részét az Onkoterápiás Intézet készíti és használja fel.
• A Baranya Megyei Kórház integrációjával ez a mennyiség várhatóan növekedni fog
a pulmonológiai onkológia csatlakozásával. Az ottani felhasználás mennyiségi
mutatóit az integrációért felelős projektmenedzseren keresztül felmérjük.
• A központi cito-keverékellátó rendszer kialakítására 2009. május 25-én a Premier
G.Med. Kft. részéről – az előző évi érvényességének lejártával – új ajánlat érkezett.
Ez a magasabb ár mellett egy szakmailag, koncepciójában is új lehetőséget hordoz

egy egyetemi „Onko Care” központ kialakítására. Ennek lényege egy korszerű,
központi cito keverékellátó laboratórium kialakítása, mely a CATO rendszerrel
informatikailag dokumentált elrendelési és gyógyszerkészítési paraméterekkel
rendelkezik. Megfelelő informatikai illesztésekkel integrálható a PTE KK medikai
szakmai rendszeréhez (beteg adatok, diagnózisok, labor eredmények…) és
gazdálkodási szempontból (felhasználási adatok exportja) a gyógyszerészeti szakmai
programhoz. Ezen felül – szabványosított adatfelületen a klinikai informatikai
rendszerhez illeszkedve – a Sanofi-aventis Zrt. által szponzorált „automatizált
beteginformációs és adatszolgáltató rendszer megvalósítása is része az ajánlatnak.
Az építészeti és személyi feltételek nélkül számított bruttó költségek (25% Áfa) az
ajánlat vásárlási és bérleti konstrukciói esetén a következők:
Bérlet
Bérleti díj 60 hó
Ár

Vásárlás
217 500 000
9 416 250

Összesen:

226 916 250

Költség eltérés:

103 503 750

Szerviz ktg 60 hó

29 250 000

Ár

94 162 500

Összesen:

123 412 500

A Sanofi-aventis szponzorációs szándéka 5 évre a bérleti díj teljes összegére
vonatkozna.
• A fenti elképzelés megvalósulása esetén a szakmai eljárási rend módosítása válik
szükségessé.
Dr. Mangel László az Onkoterápiás Intézet részéről az Onko Care Központ mellett foglalt
állást kiemelve, hogy e projekt megjelenítése a folyamatban lévő onkológiai pályázatban is
előnyös, és rövid időn belül szükséges lenne. A pénzügyi háttér előteremtéséhez a Richter
Gedeon Rt. támogatását is igénybe lehetne/kellene venni.
A GYTB kéri az Onko Care program konkrét részleteit kidolgozni az illetékes felek
(ajánlattevő cégek, főgyógyszerész, Onkoterápiás Intézet igazgatója) tárgyalása útján. Cél: a
következő ülésen (2009. szeptember 2.) az előkészített anyag megtárgyalása, döntéshozatal.

4.)

PTE KK 2009. első fél évi gyógyszertári felhasználásának értékelése.

A PTE KK gyógyszertári felhasználásait bemutató táblázatokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.
A gyógyszerfelhasználás DDD szerinti elemzése alapján a 2008. évi felhasználáshoz képest
nem egészen 1% növekedés várható, ami a költségek kb. 3% emelkedését jelenti a 2009. I. fél
évi felhasználási adatok extrapolálása alapján.
A Gyógyszerterápiás Bizottság korábbi ülésein több alkalommal foglalkozott egy átfogó
(bármely) beszerzési konstrukció hiteles értékelési módszertanával. Legutóbbi, 2009. február
24-i ülésén elfogadta, hogy a gyógyszertári beszerzések/ajánlatok értékelése az ún. „vásárlói
kosár“ alapján történjen meg.

Dr. Botz Lajos ennek az eljárásnak módosítására vonatkozóan nyújtott be előterjesztést,
amelyben az elemzés a lezárt tárgyidőszakot megelőző negyed év adatait tartalmazza,
valamint lépésenként bemutatja az értékelés menetét (3. sz. melléklet)
Tekintettel a ülésen megvitatásra, illetve véleményezésre kerülő kérdésekben megszabott szűk
határidőre, a Bizottság tagjai a soron következő ülés idejét 2009. szeptember 2-án 14.00 órára
tűzik ki.
(prof. Dr. Decsi Tamás)
Gyógyszerterápiás Bizottság Elnöke

(prof. Dr. Botz Lajos)
Gyógyszerterápiás Bizottság Titkára

Kapják:
(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

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Gyógyszer projekt
2. sz. melléklet: PTE KK 2009. első félévi gyógyszertári felhasználásai
3. sz. melléklet: Előterjesztés a gyógyszerbeszállítói/ellátói ajánlatok értékelésére
ajánlott költségkalkulációs eljárás módosítására

1. sz. melléklet
7/9/09

Projekt célja
Döntés el!készítése

„GYÓGYSZER PROJEKT”

Eldöntend!:
a gyógyszerbeszerzés törvényileg meghatározott
közbeszerzési eljárása mellett a gyógyszertári
funkciók is - azok pontos tartalmának
meghatározásával - kiszervezésre kerüljenek-e

Gyógyszerterápiás Bizottság ülése - 2009.07.08.

Okok

Projekt lépései






Nyomás a szakhatóságok részér!l
(ÁSZ, Minisztérium)
T!kebevonás








Tanulmány
Döntés a tervezett célállapotról (lehet!ségek
számbavétele)
Hatástanulmány
Döntés a végleges célállapotról (eljárás tárgya,
peremfeltételek)
Közbeszerzési eljárás
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1. sz. melléklet
7/9/09

Tanulmány

Cél: megfelel!en részletes információ nyújtása a
részletes adatfeltárások nyomán a döntéshozók
számára a Központi Klinikai Gyógyszertár jelenlegi
m"ködésér!l, funkcióiról.

Hatástanulmány






Hatástanulmány
Minden egyes verzió kidolgozása külön-külön
elemzéseket igényel.
DE


Határid!: 2009. július 31.



Véleményezés, egyeztetése, döntés:
2009. augusztus 03.-14.

A lehetséges megoldások modellezése annak
eldöntéséhez, hogy a gyógyszer közbeszerzés
eljárása
Milyen feltételek mellett kerüljön kiírásra
Milyen gyógyszertári funkciók kerüljenek
kiszervezésre, azaz közbeszerzési eljárás
keretében mit végeztetünk küls! szolgáltatóval
Mely funkciók maradnak a KK felügyelete alatt, ki
és milyen feltételek mellett tudja ezeket a jöv!ben
biztosítani

Megoldási lehet!ségek






„Debreceni minta” (10 éves szerz!dés,
forrásbevonás)
Szokásos közbeszerzési eljárás kiírása
Outsourcing, azaz a teljes tevékenység kiszervezése
+1, azaz talán a fenti 3 lehet!ség szimbiózisa

Az ütemtervet módosítani kell!
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1. sz. melléklet
7/9/09

Célok





Döntés
Azaz a végleges célállapot meghatározása
 közbeszerzési eljárás tárgya
 peremfeltételek

T!kebiztonság
Ellátás biztonsága
Törvényes úton jussunk a gyógyszerhez
Ne legyen drágább, mint korábban

Határid!: 32.-33.hét (2009. augusztus 03.-14.) ?

Köszönöm a figyelmet!

Ripli Ágnes
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2. sz. melléklet

PTE KK KLINIKÁK GYÓGYSZERFELHASZNÁLÁSÁNAK DDD SZERINTI
ELEMZÉSE
2008.- 2009. I.-VI.

2008.

2009. I.-VI.

2009. évi becsült

4.731.903

2.384.771

4.769.542

DDD átlagár (Ft)

391,45

402,2

402,2

DDD összes/nap/100 ágy

1.037

1.045

1.045

DDD J01/nap/100 ágy

29,39

31,70

31,70

DDD L01/nap/100 ágy

14,48

13,00

13,00

DDD összes

A DDD értékek a WHO által hivatalosan megadott adatok alapján kerültek meghatározásra.
Azoknál a hatóanyagoknál, amelyeknél a WHO nem adott meg hivatalosan elfogadott DDD
értéket (citosztatikumok), az általa lefektetett elvek alapján határoztunk meg „képzett DDD”
értéket.

2. sz. melléklet

PTE KK 2009. I. fél évi gyógyszerfelhasználásának
összehasonlítása a 2008. évi felhasználással

DDD összes

DDD érték (Ft)

DDD átlagár (Ft)

2008.

4.731.903

1.852.311.920

391

2009. I.-VI.

2.384.770

959.143.175

402

2009. évi
becsült

4.769.542

1.918.286.350

402

2. sz. melléklet

PTE KK KLINIKÁK GYÓGYSZERTÁRI FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA

2008. átlagérték/Ft

2009. I-VI.
átlagérték/Ft

2009. becsült
átlagérték/Ft

2 167 339 237

1 138 802 793

2 277 605 586

Kötszer

94 548 435

48 379 720

96 759 440

Fertőtlenítőszer

78 941 112

40 162 439

80 324 879

Egyéb

14 226 298

8 218 575

16 437 150

2 355 055 081

1 235 563 527

2 471 127 054

Gyógyszer

Összes gyógyszertári
felhasználás

3/a. sz. melléklet

Előterjesztés a Gyógyszerterápiás Bizottság 2009. július 8-i ülésére:
A Bizottság gyógyszerbeszállítói / ellátói ajánlatok értékelésére ajánlott
költségkalkulációs eljárásának módosítása
A Gyógyszerterápiás Bizottság az elmúlt ülésein több alkalommal is foglalkozott és
ajánlatot tett a gyógyszerbeszerzés (pl. egy új átfogó beszerzési konstrukció) hiteles,
konkrét számokkal is alátámasztott értékelési módszertanára. A Bizottság a 2008.
október 7-én tartott ülésén megerősítette, hogy bármely beszerzési (tendereztetési)
konstrukcióra vonatkozóan a javaslatban foglaltaknak megfelelő értékelést is kell
készíteni, mely hitelesen megadja az eljárás gazdasági végeredményét. A Bizottság
2009. február 24-i ülésén ismét foglalkozott ezzel a kérdéssel. A gyógyszertári
beszerzések/ajánlatok

értékelési

metodikáját,

ill.

annak

végeredményét

(eredményességét) az ún. „vásárlói kosár” alapján javasolta elvégezni. Az ülésről
készült jegyzőkönyvben részleteiben is rögzítette ezt az eljárást. Ez a számítás
egyszerűen és gyorsan elvégezhető, ugyanakkor tényadatokon alapuló értékelést
biztosít. A javasolt kalkuláció lényege, hogy egy adott tárgyidőszakra vonatkozóan a
tényleges tételes felhasználásra vetített a PTE KK árakon számított bekerülést kell
összevetni az ajánlatban megadott árakkal számított összbekerüléssel. A Bizottság
kiemelte, hogy ezzel gyorsan és nagy biztonsággal lehetne kiszűrni a tényadatokat
mellőző „jelentkezőket”, ill. ajánlatokat.
A korábban javasolt módszertan tekintetében a Bizottság az alábbiak szerinti -kis
mértékben korrigált- költségkalkulációs eljárást fogadta el:
A költségkalkulációs eljárás lényege: egy adott tárgyidőszakra vonatkozó
(megelőző lezárt három hónap) tényleges tételes felhasználására vetített (azaz:
„PTE KK gyógyszerfogyasztói kosarára“) PTE KK bruttó bekerülési árain számított
ráfordítást (A-tényadat) kell összevetni az ajánlatban megadott (és szavatolt)
árak alapján számított bekerüléssel (B-kalkulált ráfordítás). Célszerű ez utóbbinál,
a további, konkrétan az eljáráshoz kötődő ráfordításokat is figyelembe venni
(járulékos költségek, közbeszerzési jutalék, beszerzői jutalék, stb.). A PTE KK
gyógyszerfogyasztói kosarára számított két végösszeg (A - B) különbözete (+ vagy
-) adja az ajánlat egy adatba sűrített hiteles számszerűsítését, értékelését. A
bemutatott módszertant folyamatában lépésről, lépésre összefoglalóan tartalmazó
hat ábrát az alábbiakban mutatjuk be.

3/b. sz. melléklet

PTE KK tényleges gyógyszerfelhasználásán („vásárlói-kosár”) és
igényein alapuló ajánlati értékelési módszertana I.
A PTE KK lezárt tárgyidőszak (megelőző negyedév) tényleges gyógyszerfelhasználása
alapján kell bármely beszállítói ajánlat (pl. tender) gazdasági kihatását (eredményességét) összesítően értékelni. Alapja a „PTE KK gyógyszerfogyasztói kosár”, vagyis felhasználási portfólió. A számítás első lépésében (1. táblázat) a PTE KK Egyetemi Gyógyszertár
a felhasznált gyógyszereket ATC főcsoportokba, azon belül abc-be rendezve megadja. A
PTE KK EGY ezt az excel adatállományt adja át az elemzés további folytatásához.

PTE KK Gyógyszerterápiás Bizottság
gyógyszerbeszállítói ajánlatok értékelésére
ajánlott költségkalkulációs eljárásának
módosítása

1.
Hatóanyag

Felhasznált
mennyiség
(doboz)

Felhasznált
mennyiség
(DDD)

ABC

ghjk

10

30

TGC

hgjg

1013

4511

.....

.....

.....

......

Készítmény

PTE KK
Gyógyszerterápiás Bizottság ülése
2009. július 8.

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Klinikai Központ

Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár
7624 Pécs Honvéd u. 3.

PTE KK
ár
(Ft)

PTE KK
érték
(Ft)
„A”

Bázisár
(Ft)

Érték
bázis
áron
(Ft)

Ajánlati
ár
(Ft)

Ajánlati
érték
(Ft)
„B”

Értékelés
(A - B)
[ + / -]

„Felhasznált mennyiség (DDD)”: mennyiség megadása a WHO által deklarált DDD-ék, ill. irányelvei szerint képzett helyi DDD-ék alapján; „PTE KK ár”:
PTE KK bevételezési átlagára; „PTE KK érték”: PTE KK ár alapján a megadott mennyiség bekerülési értéke; „Bázisár”: a hazai kórházi listaár; „Érték
bázisáron”: bázisár alapján a megadott mennyiség bekerülési értéke; „Ajánlati ár”: ajánlattevő által megadott beszállítási ár; „Ajánlati érték”: ajánlati ár
alapján a megadott mennyiség bekerülési értéke; „Értékelés”: A - B (részletesen l. szöveges leírásban!)

PTE KK tényleges gyógyszerfelhasználásán („vásárlói-kosár”) és
igényein alapuló ajánlati értékelési módszertana II.

PTE KK tényleges gyógyszerfelhasználásán („vásárlói-kosár”) és
igényein alapuló ajánlati értékelési módszertana III.

A PTE KK Egyetemi Gyógyszertára egyúttal -még az első lépés részeként- archiválásra
leadja a PTE KK adataival kiegészített adatállományt (2. táblázat).

Az új ajánlat alapján, vagy az ajánlattevő által az adatállományba kerülnek az „ajánlati
árak” és ez alapján a PTE KK megadott tényleges felhasználási mennyiségeire vetített
ajánlati értékek, azaz a „B” összegek (3. táblázat).
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3/b. sz. melléklet

PTE KK tényleges gyógyszerfelhasználásán („vásárlói-kosár”) és
igényein alapuló ajánlati értékelési módszertana IV.
A teljessé vált állomány adatai alapján az összevető értékelés elvégezhető. Azaz „A” és
„B” különbözetei is kitöltésre kerülnek, majd a teljes felhasználásra vetített összegzés
(végeredmény) is megadható (4. táblázat).
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Készítmény

PTE KK tényleges gyógyszerfelhasználásán („vásárlói-kosár”) és
igényein alapuló ajánlati értékelési módszertanának
rövid szöveges összefoglalása
Az értékelő adatállományban (excel) kell megadni az egyes hatóanyagok árajánlatait
(pl. tenderen vagy bármely hasonló beszállítói ajánlatban szereplő árakat). Az
ajánlat összevető értékelése ez alapján hitelesen történhet (pl. az elérhető
többletkedvezmény számszerűsítése), az alábbi számítási lépések szerint:
1.) PTE KK megadott tárgyidőszakra vonatkozó „fogyasztási portfóliójára”
számított bekerülési érték, a konkrét tényadatok alapján (azaz PTE KK
átlagáron számítva): A-Ft
2.) A „fogyasztási portfólióra” kalkulált érték az összehasonlításra kijelölt ajánlati
árak alapján: B-Ft
3.) „A-Ft” - „B-Ft” = MEGTAKARÍTÁS vagy TÖBBLETKIADÁS (Ft)
Megjegyzések:
Az adatbázis jellegéből adódóan lehetőség van ATC-főcsoportok szerinti külön-külön értékelésre is.
Az összehasonlítás egyszerű (PTE KK gyakorlatában rutinszerű), gyorsan elvégezhető.

PTE KK tényleges gyógyszerfelhasználására jellemző, ún. „vásárlóikosár” alapján történő, ajánlat(ok) értékelési módszertanának
illusztrálása egy jellemző kórházi gyógyszercsoport példájával

Értékelés a minta alapján:
A több adattal (l. táblázat) jellemzett PTE KK „iv. anesztetikum” fogyasztói
kosár 10.8M forintba került. Ehhez képest kell „bármely” ajánlatot
számszerűsíteni,
a
megtakarítást
vagy
többletkiadást
HITELESEN
számszerűsíteni.
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Dr. Bátai István
PTE ÁOK AITI
Prof. Dr. Botz Lajos
Gyógyszerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár
PTE KK Gyógyszerterápiás Bizottság
Helyben
Tisztelt Professzor Úr!
A 2009. július 8-án megtartott PTE KK Gyógyszerterápiás Bizottság ülésén a
PTE KK gyógyszer-alaplistára került a Bridion (sugammadex) intravénás készítmény.
A

gyógyszer

egyes

nem-depolarizáló

izomrelaxánsok

(elsősorban

az

esmeron) antidótuma. Az eddig erre a célra alkalmazott neostigmintől (Stigmosan)
eltér hatásmechanizmusa. Nem az acetylcholin mennyiségét növeli meg, hanem
komplexet képez az izomlazítóval. Ezért elmaradnak az acetylcholin által előidézhető
jelentős mellékhatások (bradycardia, bronchus konstrikció, bél motilitás fokozódás).
A Bridion másik előnye a neostigminnel szemben, hogy az izomrelaxáció
csúcsán is beadható és 2 percen belül megszünteti az izomlazító hatását. Nehéz
légútbiztosítás esetén ennek életmentő jelentősége van.
Ára jelentősen meghaladja az eddig alkalmazott neostigmin árát. Ennek
ellenére használata a fentiek alapján, a betegek egy részénél feltétlen indokolt,
jelentősen növeli az anesztézia biztonságát.
Javasolt mindem műtő blockban elhelyezni két ampullát, hogy szükség esetén
azonnal elérhető legyen.
Pécs, 2009. július 17.

Dr. Bátai István
PTE ÁOK AITI
egyetemi docens
aneszteziológiai részlegvezető

