
A	mai	nap	beosztása	

•  9.00-11.15-ig	első	blokk,		
	Speciális	gyógyszerbeszerzések,	egyedi	
	import,	egyedi	méltányosság	
	Közben	10.10-10.20-ig	10	perc	szünet	

•  11.15-11.45-ig	ebédszünet	
•  11.45-től	második	blokk		

	Tételes	elszámolás,	különkeretes	elszámolás,	
	külföldi	vények	kezelése	
	Közben	13.00-13.10-ig	10	perc	szünet	

•  14.00	J	
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Szakképzés	I.	évfolyam		
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Egri	Lászlóné	

	



Jogszabályi	háQér	
•  1997.	évi	LXXXIII.	Tv.	a	kötelező	egészségbiztosítás	

ellátásairól	
•  1993.	évi	III.	tv.	a	szociális	igazgatásról	és	szociális	ellátásokról		
•  2005.	évi	XCV.	Tv.	az	emberi	felhasználásra	kerülő	

gyógyszerekről,	gyógyszerpiacot	szabályozó	törvények	
módosításáról	

•  2006.	évi	XCVIII.	Tv.	a	biztonságos	és	gazdaságos	gyógyszer-,	
gyógyászaS	segédeszköz	-	ellátás,	gyógyszerforgalmazás	
szabályairól				(	gyógyszerbiztonságossági	tv.	)	

	



Jogszabályi	háQér	
•  44/2004	(IV.	28.)	ESzCsM	rendelet	az	emberi	felhasználásra	kerülő	

gyógyszerek	rendeléséről	és	kiadásáról		
•  1/2003	(I.	21.)	ESzCsM	rendelet	a	társadalombiztosítási	

támogatással	rendelhető	gyógyszerekről		
•  32/2004	(IV.	26.)	EszCsM	rendelet	a	törzskönyvezeQ	gyógyszerek	

és	a	különleges	táplálkozási	igényt	kielégítő	tápszerek	
társadalombiztosítási	támogatásba	való	befogadásának	
szempontjairól	és	a	befogadás	vagy	a	támogatás	megváltozásáról		

•  63/2006	(III.	27.)	Korm.	rendelet	a	pénzbeli	és	természetbeni	
szociális	ellátások	igénylésének	és	megállapításának,	valamint	
folyósításának	részletes	szabályairól		

•  9/1993.	(IV.	2.)	NM	rendelet	az	egészségügyi	szakellátás	
társadalombiztosítási	finanszírozásának	egyes	kérdéseiről		



Beszerzés	–	honnan?	
•  Gyógyszerbeszerzés	nagykereskedőtől,	gyártótól	
•  gyógyszernagykereskedelem:		

	azon	gyógyszerellátási	tevékenységek	
	összessége,	amely	eredményeként	a	
	gyógyszer	az	előállítótól	a	közvetlen	
	lakossági	gyógyszerellátóhoz	jut		

•  külön	OGYÉI	engedéllyel	végezhető		
•  gyógyszernagykereskedők:		
•  –	Hungaropharma,	Phoenix,	Euromedic,	
Pharmaroad,	Mediwings,	Viridis,	…(Teva)stb.		



Beszerzés	–	mit?	

•  M.-on	törzskönyvezeQ,	forgalombahozatali	
engedéllyel	rendelkező		gyógyszer	

•  Centrális		törzskönyvvel	rendelkező	gyógyszer	
•  M.-on	nem	törzskönyvezeQ	gyógyszer	
•  Centrális	törzskönyvvel	nem	rendelkező	
gyógyszer	



Beszerzés	–	milyen	“kassza”	terhére?	

•  Járóbeteg	–	támogatoQ,	nem	támogatoQ	
	
	
•  Fekvőbeteg	–	HBCs	finanszírozoQ	ill.	nem	 	finanszírozoQ	
	
Speciális	eljárással:	
	egyedi	import,	tételes,	külön	keretes,	off	label,	orphan	drug-ok,	

	engedélyezés	előm	gyógyszeralkalmazás 		
	

		
	



Forrás:	Bidló	Judit	dr.,	NEAK	

regiszter	



Forrás:	Bidló	Judit	dr.,		NEAK	
	



Forrás:	Bidló	Judit	dr.,		NEAK	
	



Beszerzés	-	milyen	technikával?	

•  Országos	közbeszerzés	–	közfinanszírozoQ	
eü.intézményekben		(	ÁEEK,	NEAK	,	OTT	)	

•  Intézményi	közbeszerzésekkel	(	lsd.	SE	tenderei	)	
•  Saját	szerződésekkel	
•  EseS	beszerzési	szerződéssel	



Egyedi	import,		
Egyedi	méltányosság			

	
GyakorlaS	megközelítésben	



Fogalmak	

•  Egyedi	import	
	A	Magyarországon	forgalomba	hozatali	engedéllyel	nem	
	rendelkező	 	gyógyszerkészítmények	behozatalára	(az	
	Európai	Gazdasági	Térségen	 	belülről	és	kívülről	
	egyaránt)	-	az	emberi	felhasználásra	kerülő	 	gyógyszerek	
	rendeléséről	és	kiadásáról	szóló	44/2004.	(IV.28.)	 	ESzCsM	
	rendelet	3.	§	(5)	bekezdésében,	valamint	4.	§	-ában	
	foglaltaknak	megfelelően-,	járóbeteg-	ill.	fekvőbeteg-
	gyógyintézeS	 	ellátás	keretében	van	lehetőség.	



Fogalmak	
•  Egyedi	méltányosság	

	A	beteg	ember	életminőségének	javítása	érdekében	
	az	egyén	sajátos	helyzetének	figyelembe	vételével,	a	
	közös	társadalmi	kockázatviselés	és	a	méltányosság	
	elve	alapján	–	az	Egészségbiztosítási	Alap	nyújtoQa	
	keretek	közt	–	a	NEAK	egyedi	támogatást	nyújthat	a	
	társadalombiztosítási	(tb)	támogatással	nem	
	rendelhető	gyógyszer,	tápszer	árához,	gyógyászaS	
	segédeszköz	árához	és	kölcsönzési	díjához,	......	



Kihez	fordulunk?	
•  Egyedi	import	 	 	 				OGYÉI		(gy.áll.ig.szerv)	

	 	 		
•  Egyedi	méltányosság		 					NEAK		(finanszírozó)	

•  Off	label	gyógyszeralkalmazás 	 			OGYÉI 		

	Gyógyszer-futár	szolgáltatás	??? 	 	 	
		



Egyedi	import	



Egyedi	import	



Egyedi&import&
igény&Magyarországon&nem&
beszerezhető&készítményre&

OGYÉI&

véleménynek&megfelelő&
intézkedés&

kérelem!

vélemény!



Egyedi	import	I.	
•  Helye	a	gyógyszeres	kezelésekben	

–  Nincs	(már/még)	a	szükséges	gyógyszer	Magyarországon	törzskönyvezve	
•  ilyen	hatóanyaggal		(noradrenalin,	melphalan,	efedrin,	stb.)	
•  ilyen	gyógyszerformában	(	Cotrimoxazol	inj.,	digoxin	inj.,	stb.)	

–  nincs	CTK-Q	gyógyszer	
–  van	TK	Magyarországon,	de	(tartós)	hiánycikk	(Mivacron	inj.,	Aspirin	inj.,MTX	

inj.,)		

DE:	
–  Fekvőbeteg-ellátásban:	a	HBCs-ben	vajon	milyen	gyógyszer	szerepel??,	milyen	

költséggel?	
–  Járóbeteg-ellátásban:	a	beteg	költsége	mekkora?		kap-e	méltányosságot?	

	(Depressan,	Cordarone	tabl.,	Bexsero	vacc.	….			az	elmúlt	hónapokból)	



Egyedi	import	II.	
	

Honnan	tudjuk,	hogy	egyedi	imporQal	állunk	
szemben?	

	
hQp://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/	
	nem	találjuk	benne	a	hatóanyagot,	készítményt	

hQp://www.ogyei.gov.hu/_atmeneS-termekhiany_/	
	a	hiány	megoldására	az	OGYÉI	ezt	javasolja	

hQp://www.ogyei.gov.hu/generalt_listak/Q_lista.csv	
	a	törölt	allopáSás	készítmények	listájában	szerepel	

	



Egyedi	import	



Egyedi	import	III.	
•  nem	TK	készítmény	csak	OGYÉI-engedéllyel	alkalmazható	
•  kérelmet	kell	beadni	(orvos),	amit	véleményez	a	hatóság	
•  az	OGYÉI	véleménye	lehet	
–  nyilatkozat	(	EGT	tagállamban	tk.	készítmény)	
–  engedély		(	EGT-n	kívüli	országban	tk.	készítmény)	

•  a	vélemény	tartalma:	
–  a	kérelmezeQ	indikációban	forgalomban	van	
–  a	forgalombahozatali	engedélyt	az	adoQ	országban	nem	
függeszteQék	fel,	nem	vonták	vissza	

–  különös	méltánylást	érdemlő	betegellátási	érdek	áll	fenn	
	



Egyedi	import	IV.	

•  űrlapok	a	kérelemhez	
hQp://www.ogyei.gov.hu/formanyomtatvanyok_root/

(14.,	15.,	16.	)	

•  beadás	írásban,		a	kérelmet	elfogadják	faxolva	is	
•  ügyintézés	8	munkanap	alaQ	
•  Nyilatkozat	v.	határozat	(engedély)	kiadása	

•  a	gyógyszer	alkalmazásáért	az	orvos	vállalja	a	
felelősséget,	erről	nyilatkozik	is	a	kérelemben	
	



	 	GYÓGYINTÉZETI	(KÓRHÁZI)	GYÓGYSZERIGÉNYLŐ	LAP	
................................................... 	 	 	 	 	................................................	

	A	beteg	neve 	 	 	 	 	Az	igénylő	Intézet	megnevezése	
Magyarországon	forgalomba	hozatali	engedéllyel	nem	rendelkező	külföldi	gyógyszerkészítményre,	az	Intézetben	ápolt	betegek	részére.	
I.	Adatok	
1.	A	gyógyszer	neve:	..............................................................................................................	
2.	Hatóanyaga:	........................................................................................................................	
3.	Hatáserőssége:	....................................................................................................................	
4.	Gyógyszerformája:	.............................................................................................................	
5.	Gyártója:..............................................................................................................................	
6.	Adagolása	(napi):	................................................................................................................	
7.	Az	igényelt	gyógyszer	mennyisége:.....................................................................................	
8.	A	kezelés	várható	időtartama:	............................................................................................	
II.	Kérem	az	Országos	GyógyszerészeS	Intézet	nyilatkozatát,	hogy	a	nevezeQ	készítmény	az	Európai	Gazdasági	Térség	(a	továbbiakban:	EGT)	tagállamában,	illetve	az	Európai	Közösséggel	
vagy	az	EGT-vel	megkötöQ	nemzetközi	szerződés	alapján	az	EGT	tagállamával	azonos	jogállást	élvező	államban	
forgalomba	hozatali	engedéllyel	rendelkezik	.........................................................	tagállamban	
................................................................................................	indikációban*	
forgalomba	hozatali	engedéllyel	nem	rendelkezik,	ez	esetben	kérem	a	megrendelés	engedélyezését*	
III.	Kérem	az	Országos	GyógyszerészeS	Intézetet,	hogy	az	igényelt	gyógyszer	alkalmazását	a	különös	méltánylást	érdemlő	betegellátási	érdek	szempontjából	
engedélyezze*/véleményezze.*	
Ehhez	az	alábbi	adatokat	terjesztem	elő:	
A	beteg	diagnózisa	(kórkép),	terápiája	és	az	igényelt	gyógyszer	szükségességének	indokolása,	a	forgalomban	lévő	gyógyszerekkel	való	kezeléssel	szembeni	előnyei,	valamint	az	eddig	
használt	gyógyszerekkel	való	kezelés	eredménytelenségének	indokolása	(a	6	hónapnál	nem	régebbi	részletes	kórrajzot	is	mellékelem):	.................................................................................	
.......................................................................................................................................................	
.......................................................................................................................................................	
.......................................................................................................................................................	
(szükség	esetén	a	hátlapon	folytatható)	
Kijelentem,	hogy	az	igényelt	gyógyszert,	annak	hatását,	javallatait	és	ellenjavallatait,	alkalmazásának	módját,	káros	mellékhatásait	és	ezek	elkerülésének	módját	ismerem.	Az	igényelt	
gyógyszert	más	rendelkezésre	álló	készítménnyel	nem	tudom	helyeQesíteni,	és	a	beteg	megfelelő	kezelését	csak	ezzel	tudom	biztosítani.	Az	igényelt	gyógyszer	alkalmazásáért	a	
felelősséget	vállalom.	Tudomásul	veszem,	hogy	az	igényelt	gyógyszer	hatósági	ellenőrzésre	nem	kerül.	
Keltezés:	..............................................................	

		
		

	................................................. 	 	 	 	.................................................	
	osztályvezető	főorvos 	 	 	 									 	főigazgató	főorvos	

																																								P.	H. 	 	 	 	 											P.	H.	
		
	 	 	. 	.....................................................	
	f 	 	 	főgyógyszerész	
	 											 							

																															 	 	 																																																P.	H	



JÁRÓBETEG	GYÓGYSZERIGÉNYLŐ	LAP	
Magyarországon	forgalomba	hozatali	engedéllyel	nem	rendelkező	külföldi	gyógyszerkészítményre,	járóbeteg-ellátásban	történő	alkalmazásra.	
I.	Adatok	
1.	A	gyógyszer	neve:	..............................................................................................................	
2.	Hatóanyaga:	........................................................................................................................	
3.	Hatáserőssége:	....................................................................................................................	
4.	Gyógyszerformája:	.............................................................................................................	
5.	Gyártója:..............................................................................................................................	
6.	Az	igényelt	gyógyszer	mennyisége:.....................................................................................	
7.	Napi	adagja:	....................	a	gyógyszeres	kezelés	várható	időtartama:	...../hét/hónap	(maximum	12	hónap).	
II.	Kérem	az	Országos	GyógyszerészeS	Intézet	nyilatkozatát,	hogy	a	nevezeQ	készítmény	az	Európai	Gazdasági	Térség	(a	továbbiakban:	EGT)	tagállamában,	illetve	az	Európai	
Közösséggel	vagy	az	EGT-vel	megkötöQ	nemzetközi	szerződés	alapján	az	EGT	tagállamával	azonos	jogállást	élvező	államban	
forgalomba	hozatali	engedéllyel	rendelkezik	.........................................................	tagállamban	
................................................................................................	indikációban*	
forgalomba	hozatali	engedéllyel	nem	rendelkezik,	ez	esetben	kérem	a	megrendelés	engedélyezését*	
III.	Kérem	az	Országos	GyógyszerészeS	Intézetet,	hogy	az	igényelt	gyógyszer	alkalmazását	a	különös	méltánylást	érdemlő	betegellátási	érdek	szempontjából	
engedélyezze*/véleményezze.*	
Ehhez	az	alábbi	adatokat	terjesztem	elő:	
A	beteg	neve:	................................................................................................	Életkor:	............	év	
TAJ	száma:	...................................................................................................................................	
Lakáscíme:	...................................................................................................................................	
Kiskorú	esetén	törvényes	képviselő	neve:..................................................................................	
A	beteg	diagnózisa	(kórkép),	terápiája	és	az	igényelt	gyógyszer	szükségességének	indokolása,	a	forgalomban	lévő	gyógyszerekkel	való	kezeléssel	szembeni	előnyei,	valamint	az	
eddig	használt	gyógyszerekkel	való	kezelés	eredménytelenségének	indokolása	(a	6	hónapnál	nem	régebbi	részletes	kórrajzot	is	mellékelem):	
.......................................................................................................................................................	
.......................................................................................................................................................	
.......................................................................................................................................................	
(szükség	esetén	a	hátlapon	folytatható)	
Az	igényelt	gyógyszerrel	a	beteg	korábban	kezelésben	részesült*/nem	részesült*	
a	...........................................	(fekvőbeteg-gyógyintézetben)	.....................................................	
..............................................	osztályon	...................	adagban	...........................................	ideig	
Az	igénylő	orvos	neve:	...............................................................................................................	
Munkahelye:	................................................................................................................................	
Kijelentem,	hogy	az	igényelt	gyógyszert,	annak	hatását,	javallatait	és	ellenjavallatait,	alkalmazásának	módját,	káros	mellékhatásait	és	ezek	elkerülésének	módját	ismerem.	Az	
igényelt	gyógyszert	más	rendelkezésre	álló	készítménnyel	nem	tudom	helyeQesíteni,	és	a	beteg	megfelelő	kezelését	csak	ezzel	tudom	biztosítani.	Az	igényelt	gyógyszer	
alkalmazásáért	a	felelősséget	vállalom.	Tudomásul	veszem,	hogy	az	igényelt	gyógyszer	hatósági	ellenőrzésre	nem	kerül.	A	gyógyszer	alkalmazásáról	az	alkalmazási	előiratban	és	
az	idegen	nyelvű	betegtájékoztatóban	foglaltaknak	megfelelően	a	beteget	tájékoztaQam.	
Keltezés:	..................................	
		

	 	 	................................................	
	 	 	orvos	aláírása	
	 	 	P.	H.	

JÁRÓBETEG!GYÓGYSZERIGÉNYLŐ!LAP&
Magyarországon&forgalomba&hozatali&engedéllyel&nem&rendelkező&külföldi&gyógyszerkészítményre,&járóbeteg3ellátásban&történő&alkalmazásra.&
I.&Adatok&
1.&A&gyógyszer&neve:&..............................................................................................................&
2.&Hatóanyaga:&........................................................................................................................&
3.&Hatáserőssége:&....................................................................................................................&
4.&Gyógyszerformája:&.............................................................................................................&
5.&Gyártója:..............................................................................................................................&
6.&Az&igényelt&gyógyszer&mennyisége:.....................................................................................&
7.&Napi&adagja:&....................&a&gyógyszeres&kezelés&várható&időtartama:&...../hét/hónap&(maximum&12&hónap).&
II.&Kérem&az&Országos&Gyógyszerészeg&Intézet&nyilatkozatát,&hogy&a&nevezeW&készítmény&az&Európai&Gazdasági&Térség&(a&továbbiakban:&EGT)&tagállamában,&
illetve&az&Európai&Közösséggel&vagy&az&EGT3vel&megkötöW&nemzetközi&szerződés&alapján&az&EGT&tagállamával&azonos&jogállást&élvező&államban&
forgalomba&hozatali&engedéllyel&rendelkezik&.........................................................&tagállamban&
................................................................................................&indikációban*&
forgalomba&hozatali&engedéllyel&nem&rendelkezik,&ez&esetben&kérem&a&megrendelés&engedélyezését*&
III.&Kérem&az&Országos&Gyógyszerészeg&Intézetet,&hogy&az&igényelt&gyógyszer&alkalmazását&a&különös&méltánylást&érdemlő&betegellátási&érdek&szempontjából&
engedélyezze*/véleményezze.*&
Ehhez&az&alábbi&adatokat&terjesztem&elő:&
A&beteg&neve:&................................................................................................&Életkor:&............&év&
TAJ&száma:&...................................................................................................................................&
Lakáscíme:&...................................................................................................................................&
Kiskorú&esetén&törvényes&képviselő&neve:..................................................................................&
A&beteg&diagnózisa&(kórkép),&terápiája&és&az&igényelt&gyógyszer&szükségességének&indokolása,&a&forgalomban&lévő&gyógyszerekkel&való&kezeléssel&szembeni&
előnyei,&valamint&az&eddig&használt&gyógyszerekkel&való&kezelés&eredménytelenségének&indokolása&(a&6&hónapnál&nem&régebbi&részletes&kórrajzot&is&
mellékelem):&
.......................................................................................................................................................&
.......................................................................................................................................................&
.......................................................................................................................................................&
(szükség&esetén&a&hátlapon&folytatható)&
Az&igényelt&gyógyszerrel&a&beteg&korábban&kezelésben&részesült*/nem&részesült*&
a&...........................................&(fekvőbeteg3gyógyintézetben)&.....................................................&
..............................................&osztályon&...................&adagban&...........................................&ideig&
Az&igénylő&orvos&neve:&...............................................................................................................&
Munkahelye:&................................................................................................................................&
Kijelentem,&hogy&az&igényelt&gyógyszert,&annak&hatását,&javallatait&és&ellenjavallatait,&alkalmazásának&módját,&káros&mellékhatásait&és&ezek&elkerülésének&
módját&ismerem.&Az&igényelt&gyógyszert&más&rendelkezésre&álló&készítménnyel&nem&tudom&helyeWesíteni,&és&a&beteg&megfelelő&kezelését&csak&ezzel&tudom&
biztosítani.&Az&igényelt&gyógyszer&alkalmazásáért&a&felelősséget&vállalom.&Tudomásul&veszem,&hogy&az&igényelt&gyógyszer&hatósági&ellenőrzésre&nem&kerül.&A&
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Egyedi	import	V.	
•  poziyv	válasz	esetén	az	orvos	az	OGYÉI	
véleményét	és	a	szabályosan	felírt	vényt	a	
betegnek	átadja	vagy	fekvőbeteg	esetén	a	
gyógyszertárba	eljuQatja	

•  elutasító	vélemény	esetén	(a	rendelési	indok	nem	
áll	fenn)	a	fenSeken	túl	a	beteget	tájékoztatja	az	
elutasító	nyilatkozat	lehetséges	
következményeiről	

	(	Mydrum	vs.	Unitropic	szemcsepp	)	



Egyedi	import	VI.	

•  a	vélemény	érvényessége:	
– az	abban	megadoQ	kért	időszakra,	de	legfeljebb	
egy	évig	

–  fekvőbetegellátást	nem	igénylő	beállítások	esetén	
a	kezelőorvos	is	kérheS	az	egyedi	import	
készítmény	behozatalát,	ha	abban	a	klinikai	
szakágban	szakvizsgával	rendelkezik			

– 12	hónapra	szólhat	a	kérelem,	ha	ennél	tovább	is	
fennáll	a	kezelés	igénye,	hosszabbítási	kérelem	
adható	(	külön	nyomtatvány	)	



Egyedi	import	VII.	
•  Speciális	egyedi	import	igény:	

–  Gyógyszerhiány	megelőzésére	vagy	kezelésére	az	OGYÉI	kérésére	
hozhat	be	a	nagykereskedő	helyeQesítő	készítményt	(	konSngens	
engedély,	pld.:	5FU,	BICNU,	BCG-Medac	inj.,	Gobemicina,....				
meSlprednizolon,	aciclovir,	dakarbazin,	leucovorin,	gentamicin	inj.,	
tetanusz	toxoid,	tetanusz	elleni	IgG,		nitrofurantoin,	...	stb.	)	
•  ehhez	a	nagykereskedőktől	és	a	forgalombahozatali	engedély	
jogosultjától	jelentést	kér	a	készleteikről	és	a	beszerzés	alaQ	álló	
készítmények	mennyiségéről,	a	helyeQesítő	készítmények	készleteiről	

•  jelentést	kér	a	fekvőbeteg	intézményektől	készleteikről,	és	hogy	azok	
meddig	fedezik	szükségletüket	

•  az	OGYÉI	honlapján	közzéteszi	a	készítmények	adatait,	a	hiány	várható	
időszakát,	a	helyeQesítés	megoldását	

•  segíS	az	intézmények	közöm	elosztást,	átadást	
•  	a	hiány	megszűnése	után	még	készletben	lévő	készítmények	
értékesíthetők	



Egyedi&import&VIII.&
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Beszerzés	I.	
•  árajánlat-kérés	a	beszerzésre	(	SE-n	tender	van	rá)	
•  engedéllyel	rendelkező	nagykereskedők	

–  Hungaropharma	Zrt.	
–  Euromedic	Pharma	Zrt.	
–  Mediwings	Pharma	K|.		
–  Pharmaroad	K|.	
–  …….	

•  a	nagykereskedő	külföldi	partnerei	is	érvényes	engedéllyel	
rendelkezzenek		(	hamis	gyógyszer	forgalmazása	kizárható	
legyen)	

•  a	beszerzési	ár	a	valuta-árfolyamtól	függ	
•  a	méltányosság	esetén	a	beszerzési	árból	kiindulva	adják	

meg	a	támogatás	összegét		(	a	NEAK	bekéri	az	árajánlatot	)	



Beszerzés	II.	
•  az	OGYÉI-től	kapoQ	poziyv	véleményt	a	nagykereskedőnek	

elküldjük,	aki	erre	megindítja	a	beszerzést		(	ez	lehet	több	hét	is!)	
•  ezek	a	készítmények	hatósági	ellenőrzésre	nem	kerülnek	
•  a	betegtájékoztató	idegen	nyelvű	(!),		

–  az	igényléskor	az	orvos	nyilatkozik	a	felvilágosítás	tényéről,		
–  az	OGYÉI-véleményben	pedig	felhívják	rá	a	figyelmet:	a	beteg	/	

nyilatkoza/ételre	jogosult	személy	számára	a	kérelmeze/	gyógyszer	biztonságos	
alkalmazásához	szükséges	tájékoztatás	megadása	a	kérelmező	orvos	felelőssége!		

				a	járóbeteg	esetében	ez	igen	fontos	szempont,	de	gond	lehet						
					fekvőbeteg	ellátás	esetén	is	(	pld.	portugál	alkalmazási	előírás	,	

	betegtájékoztató	a	streptomicina	inj.	esetén	?!		Ki	érS?)	
•  a	járóbeteg-ellátásban	történő	gyógyszerkiadási		tevékenységre,	

elszámolásra	külön	szerződést	kell	kötni	a	NEAK-kal	



Beszerzés	III.	
•  ha	az	egyedi	import	gyógyszer	kábítószer,	
pszichotróp	v.	fokozoQan	ellenőrzöQ	készítmény,	
akkor	a	megrendeléskor	a	nagykereskedőnek	
elküldöQ	5	példányos	OGYÉI	megrendelőhöz	az	
egyedi	import	kérelmet	és	az	OGYÉI	véleményét	
is	mellékelni	kell	

	 	(Ketanest	inj.,	Ephedrin	inj.,	UlSva	inj.)	



DE:	
Hogyan,	miből		finanszírozzuk?	



Egyedi	méltányosság	
Általános	megállapítások	I.	

•  a	gyógyszerek	TB-támogatásba	történő	befogadása	
támogatási	kategóriákban	történik,	(támogatoQ	és	
nem	támogatoQ	kategóriák),	kórházban	HBCs	

•  a	befogadoQ	készítmények	forgalombahozatali	
engedéllyel	rendelkeznek	Magyarországon	vagy	az	
EGT-ban	

•  a	támogatási	kategóriák	a	betegségek	
egészségügyi,	népegészségügyi	jelentősége	alapján	
kerül	meghatározásra	



Egyedi	méltányosság	
Általános	megállapítások	II.	

•  TB-támogatás	akkor	vehető	igénybe,	ha	
–  azt	a	NEAK-kal	szerződöQ	szolgáltatónál	veszik	igénybe	
–  a	felírás	a	jogszabályi	feltételek	szerint	történik	

	(vény	jogcím	megjelöléssel,	szolgáltatáshoz	kezelőlap)	

•  a	támogatoQ	gyógyszer	árát	a	gyártó	a	NEAK-kal	
egyeztetve	alakítja	ki,	NT	gyógyszernél	a	gyártó	
maga	szabja	meg	

•  egyedi	import	készítménynél	a	beszerzési	ár	a	
mértékadó	



Egyedi	méltányosság	
Általános	megállapítások	III.	

•  az	egyén	sajátos	helyzetének	figyelembevételével,	a	
közös	kockázatviseléssel,	a	szolidaritás	és	
méltányosság	elve	alapján	adható	

•  nem	juQat	közvetlenül	készpénzt	az	ügyfélnek	
•  a	gyógyszer,	szolgáltatás	árához,	térítési	díjához	jár	
(ezzel	a	megállapítoQ	összeggel	csökkenS	azt)	

•  az	ügyintézéshez	a	NEAK	dokumentumokat	kér	be,	és	
hiánypótlásra	szólíthatja	fel	az	ügyfelet,	ha	
döntésében	akadályozza	a	kért	adat	hiánya	(	ez	
azonban	nyújthatja	az	ügyintézés	idejét	)	



Egyedi	méltányosság	
Általános	megállapítások	IV.	

•  az	elbírálás	időtartama:	21	nap	
•  off	label	egyedi	méltányosság	elbírálási	ideje	
12	munkanap	

•  sürgős	esetben	soron	kívül	(	ezt	indokolni	kell	
a	kérelem	beadásakor	)	

	



	
Egyedi	méltányosság		

		
Azért	kéri	az	ügyfél,	mert	a	gyógyszer,	tápszer,	
GYSE,	szolgáltatás	árát	nem	tudja	kifizetni	

	
•  nincs	befogadoQ	TB-támogatás	(	NT,	az	adoQ	
indikációban	NT,	egyedi	importos,	off	label	
alkalmazás	)	

•  van	TB-támogatás,	de	ezt	sem	tudja	kifizetni	



	
Egyedi	méltányosság	I.	

		•  a	méltányosság	alapján	történő	térítés		
–  az	E.Alap	terhére	történik	
–  a	költségvetésben	megadoQ	keretek	közöQ	

•  méltányosság	gyakorolható	
–  szakmailag	elfogadoQ,	finanszírozásba	még	be	nem	fogadoQ	
eljárásra,	

–  befogadástól	eltérően	alkalmazoQ	befogadoQ	
eü.szolgáltatásra	

–  biztosítoQ	terhére	részleges	ill.	kiegészítő	térítési	díj	
megfizetése	melleQ	igénybevehető	eü.szolgáltatásra	a	
térítési	díj	részleges	vagy	teljes	átvállalásával	



	
Egyedi	méltányosság	II.	

		•  az	eljárás	az	ügyfél	kérelmére	indul	
– a	kérelem	beadása	az	NEAK	Főigazgatójának	
–  írásban	
–  tartalma:		
•  betegadatok	
•  szakmai	indoklás,	eü.	dokumentáció	
•  a	beavatkozást	végző	eü.	szolgáltató	megnevezése	
•  eü.	szolgáltató	nyilatkozata	a	szolgáltatás	elvégzésének	
vállalásáról	

•  várható	költségekről	
•  speciális	eszköz	esetén	a	forgalmazó	árajánlata	az	eszköz	
áráról	



	
Egyedi	méltányosság	III.	

		
•  eü.	szolgáltatás	térítési	díja	akkor	vállalható	át,	
ha	eü.	szerződöQ,	finanszírozoQ	szolgáltatónál	
veszik	igénybe	

•  az	elbírálás	jogszabályi	háQere:	
– közigazgatási	hatósági	eljárások	és	szolgáltatások	
általános	szabályai	

– kötelező	egészségbiztosítás	ellátásairól	szóló	törvény	
és	végrehajtási	utasításai	



	
Egyedi	méltányosság	IV.	

		•  a	méltányosság	nyújtható	(nem	„jár”	automaSkusan,	ill.		nem	
kell	vele	élni)	

•  dokumentumai	a	NEAK	honlapjáról	letölthetők	(kézi,	gépi	kitöltés)	
•  az	ügyfél	kérelme:	személyes	adatok,	kért	gyógyszer	

megnevezése,	elérhetőség,	a	gyógyszertár	megnevezése,	ahol	
a	kiváltást	tervezi	

•  az	orvos	javaslata:	betegadatok,	korábban	kapoQ-e	
méltányosság	keretében	gyógyszert,	igényelt	gyógyszer	neve,	
erőssége,kiszerelése,	dózisa,	a	terápia	időtartama,	BNO-kód,	
az	orvos	neve,	pecsétszáma,	szakképesítése,	a	kezelő	
intézmény	neve,		
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Egyedi	méltányosság	V.	

		•  az	orvosi	javaslathoz	mellékelni	kell		
– 1	havi	terápiához	szükséges	vényt,	ezen	a	régi	ypusú	
vényen		a	teljes	ár,	új	vény	esetén	az	egyedi	támogatás	
jogcím	megjelölésével,	nem	helyeQesíthető	mező		X	

–  rövid	kórtörténeS	összefoglalót	(3	hónapnál	nem	
régebbi	kórrajz,	amelyből	megállapítható,	hogy	a	
beteg	csak	ezzel	kezelhető	(	+	leletek:	labor,	képalkotó	
diagnoszSka,	szöveQan,	stb.,	másolata	)	

– hosszabbítás	esetén	a	terápia	hatásosságát	igazoló	
leletek	másolatát,	a	terápia	hatására	bekövetkezeQ	
állapotváltozás	leírását	



	
Egyedi	méltányosság	VI.	

		
Mellékelni	kell	
•  egyedi	importos	készítmény	esetén	az	OGYÉI	
kérelmet	és	véleményt	

•  indikáción	túli	alkalmazás	esetén	az	OGYÉI	
kérelmet	és	az	engedélyező	határozatot	

Benyújtás	a	NEAK	Ártámogatási	Főosztályának	



	
Egyedi	méltányosság	VII.	

		
•  mit	vizsgál	a	NEAK?	

–  TAJ	érvényességét	a	beadás	időpontjában	ill.	azt	megelőzően	
–  1	éven	belül	kiváltoQ	támogatoQ	gyógyszereket	
–  fekvő-	és	járóbetegellátási	adatokat	
–  kezelőorvos	felírási	jogosultságát,	szakképesítését	
–  szabályszerű-e	a	vényfelírás	
–  orvosszakmai	indokoltságot	(	szakmai	egyeztetés	kérdéses	esetben)	
–  van-e	támogatással	kiadható,	alternayv,helyeQesítő	készítmény	
–  a	kórkép	előfordulási	gyakoriságát	
–  várható	költségeket,	költséghatékonyságot	
–  várható	egészségnyereséget	



	
Egyedi	méltányosság	VIII.	

		•  mire	nem	adható	egyedi	támogatás?	
– az	elmúlt	5	évben	elutasítoQ	TB-befogadási	kérelem,	
kivéve	ha	ez	költségvetési	fedezet-hiány	miaQ	történt	

– TK,	az	adoQ	indikációban	forgalombahozatali	
engedéllyel	rendelkező	gyógyszer	esetén,	
•  	ha	megelőzően	12	hónapban	az	azonos	hatóanyaggal	
méltányossági	alapon	kezelt	betegek	száma	elérte	az	50	főt,	
•  egy	beteg	tekintetében	a	támogatás	az	engedély	időtartama	
alaQ	elérte	a	8	millió	Ft-ot,	kivéve,	ha	a	gyógyszer	már	
befogadásra	vár	

– 3000.-	Ft	havi	terápiásköltséget	el	nem	érő	készítmény	
esetén	



	
Egyedi	méltányosság	IX.	

		•  méltányossági	engedély	időtartama	
– korlátozoQ	idővallum,	a	határozaton	szerepel,	
kiváltani	csak	ebben	az	időszakban	lehet	

– max.	12	hónap	lehet	
•  a	határozatról	értesítést	kap:	

• beteg	
•  kezelőorvos	
•  kiváltás	helyéül	megjelölt	gyógyszertár	(csak	iQ	
lehet	támogatással	elszámolni	a	vényt!!)	



	
Egyedi	méltányosság	X.	

		•  egyedi	méltányossági	határozat	
–  engedélyszám	
–  beteg	kérelmére	indítoQ	eljárásról	szóló	határozat	indoklással	
–  időtartam	
–  engedélyezeQ	gyógyszer	neve,	erőssége,	kiszerelése,	mennyisége,	
adagolása,	a	támogatás	összege	dobozonként,	a	teljes	támogatási	
összeg,	a	beteg	által	fizetendő	dobozonkénS	térítési	díj	

–  a	beküldöQ	és	érvényesíteQ,	felülbélyegzeQ	vény	ténye,	de	eQől	
eltekintenek	most	már	

–  kiváltási	gyakoriság	megadása	

•  Fellebbezni	nem	lehet	a	határozat	ellen	



	
Egyedi	méltányosság	XI.	

		
•  Mit	kezdek	a	megkapoQ		határozaQal?	

–  Járóbeteg:	a	megjelölt	gyógyszertárat	felkeresi		a	
vénnyel	

– Fekvőbeteg:	gyógyszertári	és	orvosszakmai	
eljárásrendenek	megfelelően	jár	el	



	
Egyedi	méltányosság	XII.	

		Fekvőbeteg-ellátásban	is	előfordul	
	
•  off	label	
•  tételes	elszámolás	(	a	hatóanyag	a	tételes	finanszírozás	

alá	esik	,	de	nem	a	befogadoQ	indikációban	alkalmaznák) 		
• Revlimid	MDS,		
• Opdivo	pulm.	cc.,		
• Keytruda	pulm.	cc.,		

•  Orphan	drug	
	
	



	
ORPHAN	DRUG-ok	TB	keretében	

történő	támogatási	módja	
	•  Eü	100%	

•  Afinitor		-	everolimus	-		neuroendokrin	tumorok,	vesesejtes	cc.	
•  Exjade			-		deferazirox	-		krónikus	vastúlterhelés	kezelése	
•  Nplate		-	romiploszSn	-		ITP	(immun	thrombocytopenias	purpura)	
•  RevaSo		-	sildenafil	–	pulmonális	artériás	hypetónia	
•  Revolade	–	eltrombopag	-	ITP	(immun	thrombocytopenias	purpura)	
•  Sprycel		-	dazaSnib	–	krónikus	fázisú	Philadelphia	kromoszóma+	

myeloid	
•  	leukémia	
•  Tasigna		-	niloSnib	-		újonnan	diagnoszSzált	Philadelphia	

kromoszóma+	myeloid	
•  	leukémia	
•  Tracleer		-	bosentan	-	pulmonális	artériás	hypetónia	



	
ORPHAN	DRUG-ok	TB	keretében	

történő	támogatási	módja	
	•  Egyedi	méltányosság	járóbeteg-ellátásban	

•  Vidaza			-	azaciSdin	-		Myelodispláziás	szindróma,	AML		
	bizonyos	esetei,	ahol	a			beteg	nem	alkalmas	őssejt-
	transzplantációra	

•  Zavesca		-		miglusztat	-		Gaucher-kór	(enzimszubszStúcióra	 	
	 	 										nem	alkalmas	beteg)	

•  		
•  Egyedi	méltányosság		fekvőbeteg-ellátáshoz	kapcsolódóan	
•  Elaprase			-		idurszulfáz	-		Hunter-kór	(mucopoliszaccharidózis)	
•  Myozyme		-		alfa-alglükozidáz	-		Pompe-kór	
•  Yondelis		-	trabectedin	-		előrehaladoQ	lipocarcoma	



	
ORPHAN	DRUG-ok	TB	keretében	

történő	támogatási	módja	
	•  Tételes	elszámolás	

•  Atriance		-	nelarabin	-		T-sejtes	ALL,		T-sejtes	LBL	
•  Evoltra			-	klofarabin	–	ALL	relapszus,		másra	nem	reagáló	

	 	 						esetek	
•  Fabrazyme		-	béta	agalzidáz	-		Fabry-kór	
•  Replagal		-	alfa	agalzidáz	-		Fabry-kór	
	
•  Fekvőbeteg-ellátáshoz	kapcsolódó	extrafinanszírozás	
•  Soliris		-	ekulizumab	-		haemoglobinuria,	aSpusos	haemolySkus	

	 	 	 	urémiás					szindróma	(aHUS)	
•  		



ÁQekintés	



Az	egyedi	import	kérelem	útja	
gyógyintézeS	felhasználásra	

orvos	 gyógyszertár	 OGYÉI	

orvos	gyógyszertár	nagykereskedő	



Az	egyedi	import	kérelem	útja	
járóbeteg	kezelésére	I.	

orvos	 OGYÉI	 orvos	

beteg	közforgalmú	
gyógyszertár	nagykereskedő	



Az	egyedi	import	kérelem	útja	
járóbeteg	kezelésére	II.	

+	méltányosság	

orvos	 OGYÉI	 orvos	

beteg	
NEAK	

Ártámogatási	
Főosztály	

orvos,beteg,			
közforgalmú	
gyógyszertár	

nagykereskedő	



Hasznos	honlapok	I.	
•  www.zenrx.org	
•  www.lib.semmelweis.hu	-	Adatbázisok-	Micromedex	
•  hQp://www.zva.gov.lv/		
•  hQp://www.mhra.gov.uk		
•  hQp://www.basg.gv.at/	www.fagg-afmps.be	

hQp://www.bfarm.de		
•  hQp://www.cbg-meb.nl		
•  hQp://ansm.sante.fr/			
•  	hQp://www.aemps.gob.es/en/		



Hasznos	honlapok	II.	
•  hQp://www.gif.gov.pl/?aid=40	
•  hQp://www.leki-informacje.pl/	

hQp://www.il.waw.pl/english.html	
hQp://www.agenziafarmaco.gov.it/		

•  hQp://www.salute.gov.it/		
•  hQp://www.federfarma.it/Farmaci-e-farmacie/Cerca-un-

farmaco.aspx	
•  hQp://www.torrinomedica.it/farmaci/ricercadbfarmaci/

FormIndiceFarmaci.asp#axzz2t12nxxKf		



Fontos	!	

•  A	kereseQ	hatóanyag	indikációja,	
alkalmazási	módja	nem	minden	gyártónál	
azonos,	ezért	az	SPC	beszerzése	ajánloQ	

•  Különbözhet	az	adagoló	eszköz,	kiszerelés,	
koncentráció,	stb.	is	(!)	



PÉLDÁK	

“sima”	egyedi	
	

EGT	tagállam	









PÉLDÁK	

“sima”	egyedi	
	

EGT	tagállam	
	

nem	megfelelő	indikáció	







PÉLDÁK	

egyedi	
	

nem	EGT	tagállam	









PÉLDÁK	

“sima”	egyedi	
	

EGT	tagállam	
	

törzskönyvezésre	került	M.-on	egy	másik	
készítmény	azonos	hatóanyaggal	







PÉLDÁK	

egyedi	méltányosság	
	

támogatásba	még	be	nem	fogadoQ	
készítményre,	

azonban	tételes	finanszírozásban	részesülő	
hatóanyag	

	













PÉLDÁK	

	egyedi	méltányosság	
	

off	label	indikációra	











PÉLDÁK	

	fekvőbeteg	ellátásban	egyedi	
méltányossság	

	
off	label	indikáció	

	













PÉLDÁK	

speciális	egyedi	méltányosság	
	

az	első	pár	ciklust	a	forgalmazó/gyártó	„állja”,	
	

utána	szokványos	egyedi	méltányosság	







PÉLDÁK	
DARZALEX	inj.	

	(első	négy	hét	adomány,	2.	hótól	méltányosság)		

ADCETRIS	50	mg	inj.		
	(	a	kezelés	8.,	11.-12.	adagját	ingyen	biztosítja	a	forgalmazó)	
	 	 	 	Tételes	elszámolású	készítmény	lej	

STIVARGA	40	mg	tabl.	,	(	3	kezelés	ingyen	“más	forrásból”=	a	
gyártó	 	 	 	 		adja,	regisztált	betegnek,	utána	
méltányosság	
	

LUNSURF	tabl.,	TAGRISSO	tbl.		
				első	avi	adag	adomány,	utána	méltányosság	

	



PÉLDÁK	

egyedi	méltányossság	
	

fekvőbeteg-ellátásból	hazabocsátoQ	
betegnek	

	
	









PÉLDÁK	
Fekvőbetegként	kapja,	majd	utána	méltányosság	

	
	

Nivolumab	(	Opdivo	inj.	)	
Tételes	elszámolású	készítmény	lej		

melanoma	indikációban,	
DE	

tüdőcarcinoma	kezelésére	továbbra	is	méltányossági	
kérelmet	kell	benyújtani,		

tételes	méltányossági	adatlapon	jelentjük	
	



Eljárásrendek	a	fekvőbeteg-ellátás	során	

•  egyedi	import-os	készítmény	esetén	
– éves	gyógyszerkerete	terhére	

•  egyedi	méltányosság,	eseS	finanszírozás	
– külön	erre	a	célra	megnyitoQ	keret	terhére,	ami	
kezelési	ciklusonkénS	gyakorisággal	nyílik,	

				szoros	elszámolás,	számlakezelés,	jelentési					
				kötelezeQség,	(adminisztráció)	



Engedélyezés	előm	gyógyszeralkalmazás	
Ø  Ezzel	a	fogalommal	és	gyakorlaQal		módosul	a	44/2004.	(IV.	28.)	ESzCsM	rendelet	

az	emberi	felhasználásra	kerülő	gyógyszerek	rendeléséről	és	kiadásáról	(	2.A,	2.B	
és	2.C	§	)						(2016.III.30.)	

	
Ø  “Együ/érző	alkalmazás”	–nak	is	fordítoQák	

Ø Compassionate-use	fogalma		(	=		az	off	label	alkalmazással),	
	mert	az	off	label	kezelésre	alkalmazo/	szer	törzskönyveze/,	a			

															CU	gyógyszer	pedig	még	klinikai	vizsgálaI	fázisban	van	

Ø  Engedélyhez	kötöQ,	amit	a	kezelőorvos	kérelmére	ad	meg	az	OGYÉI	

Ø  A	kérelem	tartalmi	elemeit	jogszabály	rögzíS	

Ø  Csatolandó	dokumentumok,	nyilatkozatok	
	



Engedélyezés	előm	gyógyszeralkalmazás	

Ø krónikus	vagy	maradandó	egészségkárosodást	okozó	
betegségben	szenvedő	beteg	kaphatja	

Vagy	
Ø betegsége	életet	veszélyeztető	és	forgalomba	hozatali	
engedéllyel	rendelkező	készítménnyel	kielégítő	módon	
nem	kezelhető	

Ø klinikai	vizsgálatba	nem	vonható	be	
Ø A	kezelés	“különös	méltánylást	érdemlő	betegellátási	
érdekből”	történik	



Engedélyezés	előm	gyógyszeralkalmazás	
Ø  Legalább	II.	fázisú	gyógyszervizsgálatot	már	lefolytaQak	
	
Ø  Forgalombahozatali	engedélyezési	eljárás	alaQ	áll	már	

Ø  Írásos	beleegyezést	adoQ	a	beteg	vagy	képviselője	a	
kockázatok	ismertetéséről	szóló	tájékoztatót	követően	

Ø  Az	alkalmazáshoz	a	gyártó	hozzájárul	és	vállalja	a	
készítmény	térítésmentes	biztosítását	a	kezelés	teljes	
időtartama	alaj,	és	garantálja	annak	minőségét	(GMP)	

	



Hol	találok	erről	anyagot?	
	
OGYÉI		

	>	gyógyszerinformáció		
	

	 	>	listák		
	

	 	 	>	18.	pont		
	

	 	 	 	>	JóváhagyoQ	engedélyezés	előm	
	 	 																									gyógyszeralkalmazások	listája	









Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Kelt: ........................, 20. ................ 
1372 Budapest 5, Pf. 450.  Fax: (1) 886-9460  

KÉRELEM 
ENGEDÉLYEZÉS ELŐTTI GYÓGYSZERALKALMAZÁSRA 

 

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 
szóló 2005. évi XCV. törvény 25/C §-ában valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és 
kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2/B. – 2/C §-ában foglaltaknak megfelelően kérem az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől az engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás 
engedélyezését az alábbiak szerint 
 
□ sürgősséggel (amit külön mellékletben indokolok) 
□ a szokásos eljárási rendben 
 

A kérelmező orvos adatai 
A kérelmet előterjesztő kezelőorvos neve: ...................................................................................................................... 
Elérhetősége (mobil, fax): ............................................................................................................................................... 
Munkahelye: .................................................................................................................................................................... 
Szakorvosi képesítése: ..................................................................................................................................................... 
Pecsétszáma:  
 

A beteg adatai 
A beteg neve: ................................................................................................................................................................... 
Születési ideje: ................................................................................................................................................................. 
TAJ száma: ...................................................................................................................................................................... 
Betegsége: ........................................................................................................................................................................ 
Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes (kiskorú) esetén a nyilatkozattételre  
jogosult személy neve: ..................................................................................................................................................... 

 

A gyógyszer adatai 
A gyógyszer neve: ........................................................................................................................................................... 
Hatóanyaga(i): ................................................................................................................................................................. 
Hatáserőssége: ................................................................................................................................................................. 
Gyógyszerformája: .......................................................................................................................................................... 
Kiszerelése: ...................................................................................................................................................................... 
Gyártó: ............................................................................................................................................................................. 
A gyógyszer forgalomban van (megjelölendő): 

� Magyarországon (ha nem, akkor) 
� az Európai Gazdasági Térség tagállamában, például:…………………………………………………………….. 

(ha nem, akkor) 
  � más országban, éspedig: .......................................................................................................................................... 

 

Az Engedélyezés előtti gyógyszeralkalmazás adatai 
A betegség leírása, amelyre az érintett gyógyszert alkalmazása vonatkozik: ................................................................. 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

Részletes indoklás, hogy miért nem lehetséges, vagy eredménytelen a beteg kezelése a forgalomba hozatalra 

engedélyezett gyógyszerekkel: …………………………………………………………..…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….



Speciális	méltányossági	eset	
32	éves	nőbeteg		
Mamma	cc.	
Perjeta	inj.		Méltányosságban	6	ciklus		-		javul	a	beteg	állapota	
	
Fél	évvel	később	áQétek	
	
Kadcyla	inj.	kezelés	méltányosságban,	súlyos	mellékhatás	
	
Farmakovigilancia-jelentés	pulmonális	ödéma	miaQ	
	
Off	label	engedély	kérése	Kadcyla	inj.-s	kezelésre	iv.	helyeQ	pleuralis	
alkalmazásra	
Jelenleg	a	beteg	jól	van,	nincs	pulmonális	vizenyő,	nem	köhög	



Köszönöm	a	figyelmet!	


