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Bevezető gondolatok

• Alapelvek
– Értékválasztás

– Célválasztás 

– Eszközválasztás

• Folyamatos átalakítási gondolatok
– Kórházügyek

– Gyógyszertámogatás

• Gyógyszerügyek – gyógyszerészet – kórházi 
gyógyszerészet súlya, érdekképviselete



Kórházi területet érintő makro folyamatok
• Háttérintézményi kérdések

• Kórházi struktúra átalakítás

• Finanszírozási változások,
– Várólista
– HBCS és német pont változása 

• Bérkérdések
– Than Károly ösztöndíj és 

állami támogatott rezidensképzés
– Kórházi szakgyógyszerész bérek

• 137 ezer Ft (2016.10.01.)
• 100 ezer Ft (2017.10.01.)
• Orvosi bértáblával együtt mozog

• Megújított szakképzési rendszer
– rezidens életpálya modell, fiatal szakorvosi ösztönző és 

szakgyógyszerészi ösztönző

• Ágazati kollektív szerződés

• Minimumfeltételek kérdése



Nemzetközi trendek és potenciális hatásai

• Transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodás (TTIP)

• Gyógyszeripari egyesülések, portfolió váltások

• Gyógyszerhiány helyzetek

• Költséges gyógyszeres terápiák (és orphanizálódás…)
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Magyarországi helyzet

• ellátásbiztonsági kérdések

• nagyértékű gyógyszerek biztosítása

• közbeszerzések rendszere

• nem támogatott gyógyszerek
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Magyarországi helyzet

• ellátásbiztonsági kérdések

• nagyértékű gyógyszerek 

biztosítása

OENO Készítmény neve Hatóanyag

06011 Alimta pemetrexed

06036 Avastin bevacizumab

06014 Erbitux cetuximab

06010 Herceptin trastuzumab

06013 Iressa gefitinib

06046 Tarceva erlotinib

06061 Tyverb lapatinib

06071 Vectibix panitumumab

06038 Atriance nelarabin

06047 Evoltra klofarabine

06058 Mabthera rituximab

06067 Mozobil plerixafor

06060 Velcade bortezomib

06059 Zevalin ibritumomab tiuxetan

06050 Cimzia certolizumab

06051 Enbrel etanercept

06052 Humira adalimumab

06057 Orencia abatacept

06053RE Remicade infliximab

06053IF Inflectra infliximab

OENO Készítmény neve Hatóanyag

06054 Roactemra tocilizumab

06055 Simponi golimumab

06056 Stelara ustekinumab

06042 Actilyse alteplase

06030 Fabrazyme agalsidase beta

06032 Replagal agalsidase alfa

06040 Lucentis ranibizumab

06029 Eylea aflibercept

06041 Visudyne verteporfin

06043 Synagis palivizumab

06044OC Octagam

06044GN Gammanorm

06044HG Humaglobin

06044HI Hizentra

06044PR Privigen

06044HG Humaglobin

06044IT Intratect



Magyarországi helyzet

• ellátásbiztonsági kérdések

• nagyértékű gyógyszerek biztosítása

• közbeszerzések rendszere
– országos közbeszerzések

• Közel 100 hatóanyag

– intézményi közbeszerzések
• hogyan illesszem, mit írjak ki

– Közvetlen lakossági gyógyszerellátási egységet is???



Országos Kórházi Gyógyszerközbeszerzés 
szabályozása

• jogi keretrendszer kidolgozása
– 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a fekvőbeteg szakellátást nyújtó 

intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és 
fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről



Nemzetközi és hazai helyzet analógiái I.



Nemzetközi és hazai helyzet analógiái II.



Magyarországi helyzet

• ellátásbiztonsági kérdések

• nagyértékű gyógyszerek biztosítása

• közbeszerzések rendszere

• nem támogatott gyógyszerek
– szabad ármeghatározás lehetősége, közbeszerzésekben jellemzően 

nincs ajánlat, vagy nincs ártartás

2008 2016

egys_br egys_br

frakcionálatlan heparin  25000 NE 5x5 ml 1 047 Ft           4 512 Ft            

diazepam inj 5x2ml 1 046 Ft           5 684 Ft            

epinephrine inj 5x1ml 1 511 Ft           7 791 Ft            



Rövid és középtávú célok a kórházi, klinikai 
gyógyszerészet területén 

• Kitörés az alagsorból!
1. Kórházi, klinikai gyógyszerészek számának növelése, fiatalítás

• 2016-tól 18 fő államilag támogatott rezidens+Than Károly ösztöndíj!

2. Infrastruktúrális fejlesztések
• jellemzően elavult intézeti gyógyszertárak
• citosztatikus keverékinfúzió készítés
• teljes parenterális táplálás
• gyógyszer és betegbiztonságot szolgáló rendszerek (unit, daily dose)
• Infúziós és galenusi gyógyszerkészítés fejlesztése (1-2 kiemelt centrumban)

3. Valós klinikai gyógyszerészi jelenlét
• hazai pilotok
• Gyógyszerészi jelenlét az osztályon, medication reconciliation, biztonságos 

gyógyszerosztás, kockázatos gyógyszerek …

• Szabályozási kérdések
– tételes elszámolás
– Közbeszerzés

• Magunknak kell elősegíteni az előrelépést!!!


