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Valamennyi Gyógyszertár részére

Tisztelt Gyógyszertárvezető!
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az elmúlt időszakban számos intézkedést hozott,
amelyek segítették a betegeket, a felíró orvosokat és a patikusokat, hogy naprakész ismeretekkel
rendelkezzenek a költséghatékony terápiás lehetőségekről.
Továbbra is kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a legfontosabb aktuális témákat érintve hasznos
információkkal szolgáljunk a gyógyszertárak munkájának megkönnyítése, a betegek gyors,
biztonságos és költséghatékony ellátása érdekében.
Korábbi levelünkben tájékoztatást adtunk arról, hogy
• 2009 májusától új vények kerültek beszerzésre, amelyek számos új mezőt és információt
tartalmaznak (mindezek mellett a korábbi vények továbbra is felhasználhatóak maradnak),
• a gyógyszerek felírását a továbbiakban vényíró program, a gyógyszerek expediálását pedig
extra vonalkód segíti,
• folyamatosan frissülő és hasznos információkat találnak az OEP honlapján
(www.oep.hu/gyogyszer, www.oep.hu/gyse, www.oep.hu/gyogyszerkereso),
• mindenki számára elérhető az OEP internetes oldalán a Publikus Gyógyszertörzs (PUPHA)
és a Gyógyszerkereső szolgáltatás
• a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-rendeléshez minden orvos számára elérhető és
ingyenesen letölthető az Orvosi Recept Kitöltő Alkalmazás (ORKA).
A korábbi kezdeményezést folytatva az alábbiakban további hasznos információkat szeretnénk
megosztani Önökkel.
e-Jelentés
A gyógyszertári szakemberek részéről hosszú ideje fennálló igény, hogy a patikák finanszírozási
elszámolásaikat elektronikus úton is beküldhessék. Az elszámolások elektronikus úton történő
beküldéséhez használandó e-Jelentés rendszer tesztjei a végső fázisba kerültek, aminek
során – számos rendszergazdával együttműködve – olyan modulokat sikerült beépíteni a
gyógyszertárak által használt programokba, amelyek segítségével gyorsabban, egyszerűbben és
magasabb biztonsági szinten küldhetők el az adott időszakra vonatkozó elszámolások. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a tesztekben aktívan szerepet vállaló gyógyszertárak és
informatikai fejlesztők együttműködését. Amennyiben az év végéig megtörténik a szükséges
jogszabályok módosítása, úgy hamarosan nagyobb számban állhatnak át a gyógyszertárak erre a
modern és egyszerű elszámolási módszerre, hiszen az OEP felkészült arra, hogy a következő év
során a gyógyszertárak teljes köre elektronikus úton számoljon el.

Extra vonalkód
Az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet 2009 júliusától előírja, hogy a gyógyszerrendeléshez
használandó számítógépes programoknak képesnek kell lenniük ún. extra vonalkód nyomtatására
mind a régi, mind az új típusú vények esetében. Az elszámolások során jelentett adatokból
készített kimutatás alapján a rendelkezés bevezetésekor még csak 20% volt azon vények aránya,
melyeken megfelelően beolvasható extra vonalkód volt feltüntetve, azonban mára ez az arány –
ahogy a következő ábra is mutatja – országosan meghaladta az 50%-ot, és folyamatos
növekedést mutat.
Beolvasható vonalkódot tartalmazó vények aránya
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Elszámolási időszak

Az extra vonalkódok rögzítését folyamatosan monitorozzuk, és azon orvosokat, akik nem – vagy
nem minden előírások szerinti esetben – használják az extra vonalkódot, értesítjük ennek kiemelt
jelentőségéről.
Az elmúlt időszakban számos gyógyszerésztől kaptunk olyan visszajelzést, hogy az orvosok egy
része kikapcsolja a vonalkódok nyomtatásának funkcióját a gyógyszerrendelés során. A jelzések
alapján kezdeményeztük, hogy a vonatkozó jogszabályok tiltsák meg a minősített vényíró
programok számára ennek a funkciónak a kikapcsolhatóságát. Örömmel tájékoztatom arról, hogy
a módosításra irányuló javaslatunkat a jogalkotó elfogadta, így a 2009. november 6-ai Magyar
Közlönyben kihirdetésre került az egészségügyi miniszter gyógyszer, gyógyászati segédeszköz
és gyógyászati ellátás rendelésével, valamint gyógyszer, gyógyászati segédeszköz ismertetésével
összefüggő egyes egészségügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2009. (XI. 6.) EüM
rendelete, melynek 6. § (1) bekezdése alapján 2010. január 1-jétől nem felel meg a minősítés
feltételeinek az a szoftver, amely a felhasználó által kikapcsolható módon tartalmazza az
„extra vonalkód” képzésére és nyomtatására szolgáló funkciót. Bízunk abban, hogy ez a
változás tovább növeli a vonalkódok arányát, ezzel tovább egyszerűsítve az Ön munkáját.

Új generikus készítmények
Az első generikus készítmények megjelenése és elterjedése igen jelentős megtakarítást
eredményez mind a betegek, mind a gyógyszerkassza számára, ezért az egészségbiztosító
minden ilyen lehetőségre fel kívánja hívni a felíró orvosok és a készítményeket kiszolgáltató
gyógyszertári szakemberek figyelmét.
Amikor lejár egy gyógyszer szabadalmi védettsége vagy piaci kizárólagossága, megjelennek
azok a generikus gyógyszerek, melyek az innovatív referenciatermékek gyakorlatilag „tökéletes
másolatai” 1 , és alacsony árukkal lehetőséget biztosítanak a betegek költségeinek csökkentésére.
A generikumokkal kapcsolatban igen sok legenda, téves ismeret él, amiket a gyógyszergyártók
sem igyekeznek cáfolni. Lényeges ugyanakkor leszögezni, hogy hazánkban kizárólag
bioegyenértékű és helyettesíthető generikus gyógyszerek kerülhetnek forgalomba, amelyek
nem keverendőek össze a nem bioegyenértékű ázsiai másolatokkal, vagy az interneten rendelhető
hamisítványokkal. A Magyarországon kapható generikumok minőségét szigorú szabályok
szavatolják, ezeknél a terápiás egyenértékűség nem kérdőjelezhető meg. A Harvardi
Orvosegyetem kutatói is hasonló eredményre jutottak, amikor 30 olyan vizsgálat eredményeit
elemezték, amelyek során originális gyógyszerek és generikus társaik hatékonyságát vetették
egybe. A Journal of the American Medical Association (JAMA) 2008. decemberi számában
megjelent – kardiovaszkuláris gyógyszereket vizsgáló – tanulmány 2 szerint a korábbi
publikációk szerzői annak ellenére számoltak be személyes negatív benyomásokról, hogy saját
cikkeik adatai sem támasztották alá a terápiás hatásbeli különbségeket. A tanulmány alapján az
originális készítmények, klinikailag semmiféle bizonyított előnyt nem biztosítottak a
pácienseknek. Ha a harvardi kutatók következtetését elfogadjuk, akkor nem marad érv amellett,
hogy a drágább originális gyógyszereket széles körben alkalmazzuk.
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy 2009 folyamán a támogatási rendszerben megjelentek az
OGYI által a Plavix, Pariet, Nexium és Aflamin készítményekkel bioegyenértékűnek és
helyettesíthetőnek minősített 3 első generikus termékek, melyek alkalmazása a betegterheket
jelentős csökkenti, valamint támogatáskiáramlást mérsékli, így mindannyiunk közös érdeke.
Az első generikus készítmények megjelenését a gyógyszertáraknak nem csupán a betegek
számára kedvezőbb térítési díj miatt kiemelten fontos szem előtt tartaniuk, hanem
készletgazdálkodási okból is. Minden olyan csoportban, ahol első generikus gyógyszer jelenik
meg, intenzív árváltozással lehet számolni, illetve a fix támogatás bevezetése sokszor az
originális készítmények támogatásának megszűnését hozza magával. Ha árcsökkentés
hiányában az originális készítmény elveszíti társadalombiztosítási támogatását, nehezen
eladható készletek halmozódhatnak fel a patikában, árcsökkentés esetén pedig a
gyógyszertárak üzleti kockázata a korábban drágán beszerzett originális készítménykészlet
leértékelődése.

1

A kifejezés szó szerint átvéve: Prof. dr. Paál Tamás: Generikus gyógyszerek; Orvostovábbképző Szemle 13. évf. 10. szám 16. o.
Aaron S. Kesselheim; Alexander S. Misono; Joy L. Lee; Margaret R. Stedman; M. Alan Brookhart; Niteesh K. Choudhry;
William H. Shrank Clinical Equivalence of Generic and Brand-Name Drugs Used in Cardiovascular Disease: A Systematic
Review and Meta-analysis JAMA, December 3, 2008; 300: 2514 - 2526.
3
Az Országos Gyógyszerészeti Intézet által hivatalosan bioekvivalensnek minősített, a http://www.ogyi.hu/listak/ oldal
helyettesíthetőségi listájában kihirdetett termékek. Amennyiben a bioekvivalenciával kapcsolatban pontos szakmai információkra
van szüksége, kérjük, tájékozódjon az Országos Gyógyszerészeti Intézet honlapján vagy egyéb hiteles szakmai forrás
segítségével.
2

Az alábbi táblázat a 2009. november 1-jével érvényes árak alapján mutatja az idén lejárt
szabadalmú készítményeket és elérhető generikus helyettesítőiket:
Hatóanyag

Készítmény megnevezése

Kisze
relés

Térítési díj
Bruttó
Normatív
normatív
fogyasztói támogatási
támogatás
ár
összeg
esetén

Emelt
támogatási
összeg

Térítési díj
emelt
támogatás
esetén

clopidogrel

CLOPIDOGREL TEVA 75MG FILMTABL.*

30x

4 631 Ft

-

4 631 Ft

3 242 Ft

1 389 Ft

-

4 871 Ft

3 410 Ft

1 461 Ft

clopidogrel

AGRELEX 75 MG FILMTABL.

28x

4 871 Ft

clopidogrel

CLOPIDOGREL MYLAN 75 MG FILMTABL. 28x

4 872 Ft

-

4 872 Ft

3 410 Ft

1 462 Ft

28x

4 873 Ft

-

4 873 Ft

3 411 Ft

1 462 Ft

30x

5 223 Ft

-

5 223 Ft

3 656 Ft

1 567 Ft

4 875 Ft

-

4 875 Ft

3 413 Ft

1 462 Ft

28x

4 936 Ft

-

4 936 Ft

3 455 Ft

1 481 Ft

30x

5 500 Ft

-

5 500 Ft

3 850 Ft

1 650 Ft

28x

5 144 Ft

-

5 144 Ft

3 601 Ft

1 543 Ft

-

5 145 Ft

3 601 Ft

1 544 Ft

clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel
clopidogrel

CLOPIDOGREL HEXAL 75 MG FILMTABL.
TROMBEX 75 MG FILMTABL.
NOFARDOM 75 MG FILMTABL.
PLAGREL 75 MG FILMTABL.
ATROMBIN 75 MG FILMTABL.
KARDOGREL 75 MG FILMTABL.**

28x

clopidogrel

EGITROMB 75 MG FILMTABL.

28x

5 145 Ft

clopidogrel

KERBERAN 75 MG FILMTABL.

28x

5 297 Ft

-

5 297 Ft

3 601 Ft

1 696 Ft

9 969 Ft

-

9 969 Ft

3 601 Ft

6 368 Ft

clopidogrel
rabeprazol
rabeprazol
rabeprazol
rabeprazol
rabeprazol
rabeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol
esomeprazol

PLAVIX 75 MG FILMTABL.
RABYPREX 20 MG GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA***
RABYPREX 20 MG GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA
RABYPREX 20 MG GYOMORNEDVELLENÁLLÓ TABLETTA
PARIET 20 MG FILMTABL.
PARIET 20 MG FILMTABL.
PARIET 20 MG FILMTABL.
ESOMEPRAZOL SANDOZ 20 MG
GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA
NEXIUM 20 MG FILMTABL.
NEXIUM 20 MG FILMTABL.
ESOMEPRAZOL SANDOZ 40 MG
GYOMORNEDV-ELLENÁLLÓ TABLETTA
NEXIUM 40 MG FILMTABL.

28x
56x
28x
14x
28x

7 904 Ft

3 092 Ft

4 812 Ft

4 172 Ft

1 546 Ft

2 626 Ft

2 124 Ft

773 Ft

1 351 Ft

5 973 Ft

1 546 Ft

-

5 973 Ft
4 740 Ft
2 613 Ft

4 740 Ft

773 Ft

3 967 Ft

7x

2 613 Ft

1 437 Ft

1 176 Ft

-

1 031 Ft

1 998 Ft

-

28x

5 966 Ft

1 031 Ft

4 935 Ft

-

14x

3 299 Ft

515 Ft

2 784 Ft

-

4 552 Ft

2 061 Ft

2 491 Ft

28x

2 124 Ft

4 427 Ft

14x

3 029 Ft

4 172 Ft

-

28x

7 904 Ft

-

3 029 Ft
5 966 Ft
3 299 Ft
4 552 Ft

28x

7 314 Ft

2 061 Ft

5 253 Ft

-

1 031 Ft

3 693 Ft

-

4 724 Ft

-

2 666 Ft

7 314 Ft

esomeprazol

NEXIUM 40 MG FILMTABL.

14x

4 724 Ft

esomeprazol

NEXIUM 40 MG FILMTABL.

7x

2 666 Ft

515 Ft

2 151 Ft

aceclofenac

FLEMAC 100 MG FILMTABL.

60x

2 284 Ft

310 Ft

1 974 Ft

1 014 Ft

1 270 Ft

155 Ft

996 Ft

507 Ft

644 Ft

aceclofenac

FLEMAC 100 MG FILMTABL.

30x

1 151 Ft

aceclofenac

AFLAMIN FILMTABL.

60x

3 227 Ft

310 Ft

2 917 Ft

2 259 Ft

968 Ft

aceclofenac

AFLAMIN FILMTABL.

30x

1 673 Ft

155 Ft

1 518 Ft

507 Ft

1 166 Ft

1 221 Ft

103 Ft

1 118 Ft

-

1 221 Ft
aceclofenac AFLAMIN FILMTABL.
20x
* A legújabb, 2009. november 1-jével befogadott generikus clopidogrel Teva készítmény a jelenleg forgalomban lévő valamennyi
clopidogrelt tartalmazó gyógyszernél jóval kedvezőbb áron érhető el. Várhatóan november végén kerül a gyógyszertárakba.
** A clopidogrel-csoport (ATC-kód: B01AC04) jelenlegi referenciakészítménye.
*** 2009. november 1-jéhez képest változatlan fogyasztói árak esetén a 2010. január 1-jei fixesítés után életbe lépő
referenciakészítmény.

2010. január 1-jétől a támogatásból kikerülő (delistázandó) gyógyszerek
Az OEP a jogszabályi előírások alapján az összes helyettesíthető készítmény támogatását a –
bizonyos kiegészítő feltételeknek megfelelő – legalacsonyabb napi terápiás költségű termék
(az ún. referenciakészítmény) árához igazodva, fix összegben állapítja meg. Ez azt
eredményezi, hogy a referenciakészítménynél magasabb napi terápiás költségű termékek
társadalombiztosítási támogatása megegyezik a referenciatermék támogatásával. Emellett a
jelentősen magasabb áron forgalmazott, árcsökkentésre nem hajlandó, jellemzően originális
termékek a támogatási rendszer sajátosságai miatt elveszíthetik társadalombiztosítási
támogatásukat.

A térítési díjak nagymértékű csökkenését Ön is tapasztalhatta például a clopidogrel hatóanyagot
tartalmazó készítmények esetében, ami a 2009. október 1-jétől érvénybe lépő fixesítési eljárás
eredménye. Ez kedvezően érintette a betegeket, és a generikus termékek piaci részesedésének
növekedését hozta, eközben az érintett originális gyógyszer betegek által fizetendő térítési
díja jelentősen megemelkedett: így például 1 doboz Plavix márkanevű gyógyszert a korábbi
2.991 Ft helyett 2009. október 1-jétől 6.368 Ft térítési díj ellenében válthatnak ki a betegek.
2010. január 1-jével az alábbi készítmények támogatása szűnik meg:
Törzskönyvi
szám

Név

Kiszerelés

OGYI-T-06689/04

AFLAMIN FILMTABLETTA

20x

OGYI-T-06689/01

AFLAMIN FILMTABLETTA - csak az Eü. tér. Köt. (emelt) jogcím szűnik meg

30x

OGYI-T-05573/02

CATAFLAM 50 MG DRAZSÉ

20x

OGYI-T-05573/01

CATAFLAM-V 50 TABLETTA

20x

OGYI-T-05033/03

FLECTOR EP RAPID 50 MG GRANULÁTUM

10x

OGYI-T-07575/02

FORTEDOL FILMTABLETTA - csak az általános jogcím szűnik meg

20x

OGYI-T-08256/02

NEXIUM 20 MG FILMTABLETTA

14x

OGYI-T-07564/02

PARIET 20 MG FILMTABLETTA

14x

EU/1/98/069/001a

PLAVIX 75 MG FILMTABLETTA

28x

Felhívjuk tisztelt figyelmét, hogy a megnövekedett térítési díjak és a 2010. január 1-jétől
érvényes támogatásmegszűnés (delistázás) okán célszerű a fenti gyógyszerek olcsóbb
készítménnyel történő helyettesítését mielőbb felajánlani a betegek számára, illetve a
várhatóan bekövetkező átállítások okán célszerű idejekorán felkészülni az esetleges
készletezési problémák elkerülésére!
A támogatásból törlésre kerülő készítmények kapcsán felhívjuk a figyelmet, hogy − a 2006. évi
XCVIII. törvény, a 44/2004. (IV.28.) EszCsM rendelet és az 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet
ide vonatkozó bekezdéseit figyelembe véve − amennyiben a vényen támogatott jogcím került
megjelölésre, de az orvos a helyettesítésre vonatkozó tiltás nélkül egy nem támogatott
márkanevű gyógyszert írt a vényre, akkor is helyettesíthet a gyógyszerész − egy minden
bizonnyal olcsóbb − támogatott készítményre. Az OEP a hatóanyaghoz ad
társadalombiztosítási támogatást, így a helyettesítés ilyen esetben is egyezik az egészségbiztosító
szándékával, illetve fontos a betegek megfelelő ellátása érdekében.
Készletezési szabályok – referenciatermékek
A gyógyszertárban forgalmazható, valamint kötelezően készletben tartandó termékekről szóló
2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a gyógyszertár a gyógyszert vagy egyéb
terméket a gyógyszertárban tartott és forgalmazott készletből köteles kiadni. Amennyiben a
gyógyszertár a gyógyszert vagy egyéb terméket a meglévő készletből nem tudja kiszolgáltatni,
köteles a beszerzést felajánlani akként, hogy referenciagyógyszer esetén a beszerzés időtartama
nem haladhatja meg a 24 órát, avagy a gyógyszertár következő nyitvatartási napját.
Megtakarítások
A támogatási rendszer egyensúlya közép- és hosszútávon mindannyiunk közös érdeke.
Társadalmi cél és elvárás, hogy a járulékfizetők pénzéből gazdálkodó egészségbiztosító a lehető
leghatékonyabban költse el a gyógyszerek támogatására fordítható összeget. Ehhez viszont az
szükséges, hogy az orvosokkal és gyógyszertári szakemberekkel közösen – minden vény
kitöltésénél, minden új gyógyszer befogadásánál, minden doboz gyógyszertári expediálásánál –

mindaddig figyelemmel legyünk a hatékonyság elemi igényére, amíg szűkösek a
társadalombiztosítás forrásai.
Ezzel összhangban az OEP ártámogatási területének törekvése, hogy a szűkös
társadalombiztosítási forrásokat a szabadalmi védettségüket elvesztett termékektől
folyamatosan és tudatosan a bizonyított terápiás eredményességgel rendelkező, innovatív
készítményekre forgassa vissza, így biztosítva a betegek hozzáférését az új, valódi
hozzáadott értéket képviselő terápiákhoz. Ezt úgy tudjuk megvalósítani, hogy aktívan
ösztönözzük a generikus versenyt. A generikus készítmények árcsökkentő hatása 2007-ben és
2008-ban jelentős megtakarításokat hozott, amit az OEP elsősorban új gyógyszerek befogadására
tudott fordítani. 2007-ben 38 új alternatíva vált elérhetővé, 2008-ban pedig 16. Ez utóbbiak
zömmel olyan biotechnológiai készítmények, melyek egyidejűleg számos kórkép kezelésére
használhatók. Az elmúlt két évben az OEP tehát szakított a korábban „bevált” hagyományokkal,
és a generikus program megtakarításait olyan új gyógyszerek befogadására fordította, melyek az
evidenciák és az egészség-gazdaságtani elemzések gondos szűrőjén átmentek, vagyis a
készítmény forgalmazója bizonyítani tudta, hogy a felmerülő költségek árán megfelelő hasznot
hoznak a betegeknek.
A gyógyszerár-támogatási rendszer működőképességének fenntartása mindezek tükrében
Önön is múlik! A szakmailag és pénzügyileg hosszabb távon is fenntartható gyógyszertámogatási rendszer működéséhez szükséges, hogy Ön is mérlegelje a költséghatékony
gyógyszer-helyettesítésben rejlő lehetőségeket. Nemcsak arról dönt minden egyes doboz
gyógyszer hatékony helyettesítése során, hogy a betegnek mennyi pénz marad a zsebében,
mennyit tud elkölteni vény nélkül kapható termékekre a gyógyszertárban, de arról is, hogy
a generikus verseny élénkülésének hatására mekkora összeg marad az összes többi beteg
gyógyítására!
A fentiekre való tekintettel is kérjük, tájékozódjon a támogatással elérhető készítményekről,
árakról
és
változásokról
a
honlapunkon
elérhető
gyógyszerkeresőnkben
a
publikus
gyógyszertörzsben
(http://www.oep.hu/gyogyszerkereso),
(http://www.oep.hu/gyogyszer), vagy egyéb hiteles forrás segítségével, és az Ön gyógyszertárát
felkereső betegek számára az azonos hatóanyagot tartalmazó készítmények közül a betegek
számára kedvezőbb térítési díjú termékeket szolgáltassa ki! A http://www.oep.hu/gyogyszer
internetes elérhetőségen további információkat talál arról, hogy milyen módon igyekszünk
segíteni az Ön hatékony munkáját. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan további kérdése
lenne, kérjük, bizalommal forduljon hozzánk a fejlécben szereplő elérhetőségeken.
Együttműködő segítségét ezúton is köszönjük, munkájához jó egészséget kívánunk!
Budapest, 2009. november 10.
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