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Allásfoglalás a kormányzati intézkedés-tervezctekriíl 

A ivlagyar Gyógyszerészeti ·rúrsasúg Elnökségének 
felkérésére az rvlG'l'T Gyógyszerügyi Szervezési Szak
osztály Jogi és I<özgazdasúgi n1unkabizottsúga 2001. úp

rilis 27.-i ülésén tnegvitatta az egészségügyi n1inisztcr és 
a pénzügy1ninisztcr 40.14512001 sz. közös elötc(jcsztt!sét 
a K.onnúny részére u gyógyszcr-tún1ogatósi clöirúnyzat 

1nújus havi fínanszírozúsi tervéről és a gyógyszer-tú1no

gatúsi elöirúnyzat betartúsút elöscgítli intézkcdésekröl. 

Ennek sorún áttekintette az egészségügyi niiniszter rende

lettervezetét a gyógyszerek kercskedehni ürréséröl. a 

gyógyszerek rendeléséröi és kiadásáról szóló 3/1995 (II. 

8.) Nivl rendelet 111ódosítós(1ról, az en1heri fclhasznúlúsra 

kerülő gyógyszerek, gyógyszernek ne111 n1inösülli gyógy

hatású készitn1ények és táp.szerek rckláinozósúról és is-

1nerteté.sérö\. ;-\bizottság az alábbi SZL'lllpontok fígyck·1n

bc vételének szükségességére hívja fel az elükészitésben 

és dönté.shozatulban érintett vczetök figyclrnét. 

\. /\ konnúny-elöterjesztés - beleértve a fent felsorolt 

rendelettervezeteket is - cí1nébö\ és tartal!núból követke

zően .:1 tb. gyógyszcr-tátnogatúsi clöirányzat L'Z évi túllé

pésének 1nérséklésc érdekében szükségcsnek tartott íntéz

kedésekct tartahnaz. 1nclyek a jog.szabály 1nódosítúsokon 

túhnenöcn további terülctek.:n is 111cgszorító jcllegüek. il
letve 1ncgtakarítást céloznak (pl. tún1oga1ús-politika, 

vényírús-.-;zabúlyozás . .:!lenörzések ) .. Az clötct:je.sztő az 

intézkedéseknek a lakossági és f'orgaln1azúsi kihat~i.saival 

az e\öterjesztésben nen1 foglalkozik. hatúsvizsgúlatra. 

ilyen jcllegü ele111zésre nen1 hivatkozik. Úgy ítéljük 1ncg, 

hogy a tb. járó beteg gyógyszcr-tú1noga1úsi elöirúnyzatú

nak elötc~jcsztésbcn jelzett 1nértékü túllépése est:tén se1n 

indokolt olyan intézkedések bevezetése, an1elyt:k vizsgú

lata csupún a tb. kihatú.sokra vunatkozik. Ezért a döntés

hozatal! 111egelözöt:n a lakossági kihatások elen1zl:se 111el

lctt a gyógyszcrforga!inazókra és a gyógyszercllútús n1i
nüségére vonatkozó vizsgúlatok és szú1ní1úsok elvégzését 

ís szükségesnek lanjuk. 
2 . .1-\ jelenlegi úrréskulcsok erőteljes dcgresszivitúsa 

következtében a 2000. év sorún - szún1ítúsaínk szerint - a 

2060 közfürga!tnú gyógyszertúr teljes úrréstö1ncge a IZSH 
9))!;'(!-0S éves !Ügyasztói úrindexl:nek alig fe10ve\ llÜYeke

dctt. 1\z árréstön1eg no1ninú! énéke -i,5-5(;,--;J közötti nö

vekn1ényének kellett fedeznie a bruttó bérek és júruléka

ik (1nint legnagyobb költségtényező) verscnyszférúban 

1ncgvalósuló l 3(XJ-OS e1nclkedését. Ez adataink szerint a 

gyógyszertúrak 2000. évi adózás előtti credn1ényének jt:

lentös visszaesése úrún történt. 
J. 1\z előterjesztésben szereplli adatok szerint - az in

tézkcdéscson1ag július l-jei bevezetését feltételezve -- az 
idei tb. n1cgtakarítúsok várhatóan 8.9-12.1 ivlrd ft-tlt 

tesznek ki. Ennek gyógyszertúri úrréstö1neg-\·onzata (a 

kiesö térítési di} összegekkel nen1 szün10\va) idén 3--3,5 
i\lrd Ft. a 2000. évi éves úrréstöineg 7 ,5-8.5('./;i-a . .'\Z in

tézkedések hatúsai jövöre is úthúzódnak. n1elynek követ-

ke%tébcn a gyógyszertári úrréstön1eg-kiesés egy olyan év

ben, a1nelyet az elötcrjcsztés nen1 céloz n1eg. 6-7 ivlrd Ft. 

a 2000. évi úrréstötncg 15-17,S(Y(i-a. 
4 . .L\ tennelöi (in1pon) órak júliusi e1nclést!röl n1árci

usban született n1eg<illapodús alapjün -· \'Últozatlan 1neny

nyiségü járó beteg 1e\hasznúlús esetén. a tna érvényL'S 

•'irré.sadatokkal - n1axinn11n ha\'Í 200 l'vlFt-os teljes gyógy

SZl..!rtúri úrréstö1neg-nö\'Ck1nény adódik. Ezt lehet össze

\·etni a 630 Ft-os Jí.\ :irrl:sadat ten·ezett bevezetésének 

-100-500 t\'IFL"hl.l l:néklí .:írn.:stÖ!llL.'g vissza\'é1e!1 jc!cntö 

konzckvenciújúval. i\ két ll:pés 1nér!ege - l:ve::; kihatúsú

ban - 3 iv!rdFt-ot 111egha!aclú úrrés1ön1cg csökkenés. 

5. :\ kieső úrrl:s bt:vétc!ck neg:ith· hatúsúnak n1ér::;é\.;

ll:sl:re sz~'1111 inagisz:tr~ílis :\rr0s növelés klhatúsára is \·é

geztünk szúinit.:isukat. l la az c-1n!ített úrrésnöveh'..·ssL:! érin
tet! készil!nények érték szt:rinti •irúnya ne111 csökken to~ 

vúbb a gyc»gyszerft::lhasznúlúson belül. akkor ennek a 111(1-

dositúsnak a teljes úrréstö1neg növekinénye a 2060 

gyógyszcrtúr szún1•'1ra összesen 5-6 Í\-1 Ft/hó értéket jelent. 

.'\z ;írn:.s-rixesít0.shlíl .'>zúnnazó .J.00-500 1\!Ft/hó 

Ú1Tt'.:S\'t:Szteséggel sze111ben ez a nö\·ekinény olyan jclen

téktelt:n. hogy a szú1nítúsi hlbahatúrt sen1 éri eL .'\ patikai 

prnlíl sajtó nyilv~'1nossúgban behar:1ngozott bÜ\'Íl0se sen1 

hozhatja lllL'g a kÍ\'Únt ered1nényt. inert a több ezer. eddig 

is rorga!inazható gyógyszcnúri g_vógy- és cgyéb lt:nnékek 

l'orgahni rCszarúnya orszúgo::;an ne1n éri e! a patikai lissz

bev0telek 8 1 ~ o-Út. 

6. :\ gyógy'szen:1ri úrrés konkrét fürintösszt:gben Yaló 

1naxi1nú!úsa (a gy{1ri készí1111l:nyek nagykereskedcln1i 

úron velt 3500 Ft f()lii1ti kllrébt:n (130 Ft-os fix kiskereske

delini úrrés értékek a!ka!inazcisa) az eddigi úr- és úrrés 

szabú!yozús1lil t::h·Cben különbi.izik. be\'ezetése cscién új 
cle1n1nel hö\'ül a gyligyszcrek úr- és úrrés szabú!yozúsa. 

.'\7, új úrrés szú1nítúsi inódszcr gy(:lgyszert(irakrn nega1h· 

hatúsai a bevezetéskori ~·irrés tüineg csökkentésen túl inúr 

rövid-tó von je!entkeznt:k a forgahnaz;'1shan. részben a to

vúbbi árvúltozúsok. részben pedig a drúgúbb gyógyszerek 

ÍrÚ11yúba tiirténÖ IO\'Úhbi forgalOlll Útstrukturú]ódás {kül

röJdi gyligyszerek l 1niatt. Ez a patikai •'irrés szúzalékos ér
t0k0nck gyorsuló üte111ü csükkcn0s0t crcdtn0nyezi. ,;\z úr

rl:s-rt:ndszcr ilyen je!legü 111(1dosí1úsa a gyóg~r'szerész Cr
dekel!ségét az olcsó g~yúgyszerek forgcdn1azúsúban - a 

kon11úny-elöte1jesztésben rügziteltckkcl szc1nben - ne1n 

növeli, a drúgúbb gyógyszt:rekné! eddig tneglévö inaga

sabb úrrés tö1ncg kiesése viszont azokat a patikai tcvé~ 

kenys~geket !ehetctleníthcti el. anH:l~,rek 1núr t:ddig is ko-

1noly veszteségforr<isok \·oltak (nU1!.!isztrúlis !.!VÓ!!vszer
készítés. adn1inisztratÍ\' klltt:leze11sé~gck a tb.:~·e!--~zt:111-
bcn. ügyelet stb.). 

7. :\ tervezt:tt lntézkcdt'.sek a gyógyszertúrakat e!térlí

en 0rín1ik. Pusztún az Ürr0s rendelet n1lJdo::;itüsa -~ a többi 

intézkedés hatúsút liuvelinen kívül haovva \ '; eltérö 

!'orgal111ú és hL'i)'ZetÜ. patika konkr~I ~~latai ah:1;jún az 
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egyes patikákban fordulónappal 5-35 1;'(J-OS árrés-tö1ncg 
kiesést crccln1énycz annak függvényében. hogy az adott 
patika forgalinának 1nckkora h<inyadút érinti az árrés
csökkcntés. Ez azt jelenti. hogy egyes patikúk esetében az 
egyéb. cgyidcjü intézkedések hat(isaiYal együtt akúr 
-IO-i5°---;i-os úrrés-tön1eg kieséssel is szú1nolni kell~;\ kor
n1üny-clötcrjcsztésben nincs nyon1a annak. hogy a patikai 
bevételek ilyen 1nértékü átrendeződését vizsgú!túk és a le
hetséges kövc1kez1nényckct 1nérlcgclték volna. 

8. f\ tervezett intézkedések közvetett hatúsait is clc-
1nczni kel!. Szükségszcrl1, hogy a gyógyszertúrak kCszlc
tcz\~si gyakorlat~! vúltozzon és a készlcttartúsi fCladatok 
egy része ( elsösorban a dr{1gább gyógyszerek készletezé
se) a nagykereskedők.re húruljon. :\nagyon drúga készít-
1nények többsége irúnti Igények ugyanis a gyógyszertúr 
sz~1r11~1ra sokkal kc\·éshé tcrvczhct(ík azok \'élctlenszcrl'1 
i1npulzus jc!!i.;ge 1niatt. Ebbül adódóan a készk:tforgús, ~1 
lcjúrati \\!SZ!eség stb. szcnipontjúból czt a kört kcdvezlít
!t.:ncbb parainéterck jcl!c1nzik. tchút a készlctczés költsé
gt:i f:ijlagos:1n is 1nag:isabbak .. '\z <Írrés értékénck ilycn 
szl:k·s úrs{n·b~in Crvl:nycsített lixcsítésc az einlitctt készle
tezési hútrúnyokat tt:ljcs 111énékben ligy'eln1en kí\·lil hagy·
na. :\ 1nl)dosilús egyben \·a]ószinüsíti annak a gyakorlat
nak a széles kürü kialaku!úsút, hogy a gyógyszcrtúrak az 
alacsonyabb készletszint n1iatt a pótlólagos rcnclc!ések 
rügg\'ényébcn visszarendelik a betegeket. Ügyszintén 
szüks~gszcrü. hogy a nagykcrcskcclök kintlévösi:':gei je
lentöscn növekedjenek (viszont a nagyken::skedclcn1 csak 
korlútozoil tartalékokkal rcnde!kczik), így rcúlis a \'eszé
!yc annak. ht1gy a jclcnlcg többé-kc\·ésbé kiegyensúlyo
zott c!lútús je!entöscn ro1nlani fog és idöről időre hiúny
cikkt:k jelennek n1eg. /\z l.':Jlú1ás ron1lúsúnak kövctkezn1é-
11yei hatvúnyozottan jelentkezhetnek abban az esetben. ha 
:i gyt'igyszerfclínis rcndjc úgy vúltozik. hogy· a húzior
\·nsok eddig csak szakorvosok últal indikú!hatú gyógysze
rek rendelésére is jogosultak lesznek. 

9 . .'\z eln1úh hetek úlla1nigazgatúsi sajtónyilatkozatai
ban szcrepelt a gcnerikus készíun('ny'ek szélt:.sebb a!kal-
1naz:·1súbó! ad(1dó kc<.h·czö hat~is a gyógy'szertúrak jüvc
delrnez6s0gérc. Ez tévedés! 1-la a drúga uriginúlis készit-
1110nyck úrkülönbsége a 630 Ft-os fix úrr0s érték révén 
cslikken. akkor ez a 1ninisz1ériu1n állal n:n10!t rclhaszná
!ús i.isszet0tcl-útrcndt:z(id0ssc! szc1nbL:n ható tényczóvé 
vúlik, 111cn a geni.;rikus készíunények ,Jirel\.inye"' kcvésbé 
hat. Tch:'11 :1 1ninisztériu1ni cé!t ne1n szolgálja és a gyógy
szi.:rt<iraknak scni L'.Hinyüs. ELzi.:l t:gyüu a dr<íga Cs inagas 
tú111ogatottságú origin{1lis gyógyszerck gcncriku111okkal 
való kiváltúsút szükségszcrünek ítéljük. azonban nagyarú
nyú 1neg1akaritúsokat a l'cntiekcn túli 1ncgfontolúsok n1i
att sen1 lehet ö111nagúban ezzel a lépéssel rca!i?.ú!ni. Egy
részt a jelenlegi hazai gyógyszcrkincset is1ncr\'C korlúto
zottak az ilyen jcllegü lehctöségek (fclté\'c, hogy azonos 
hatóanyag azonos vagy hasonló gyógyszerészeti szin,·o
nalú tennéke a hclyettesitl.i készít111ény), 1núsrészt nen1-
zc1közi tapasztalatok alapjún a gcncrikuniok (orgaloinba 

kl!rülése últalúban a rorga!n1i volu1nen növekedésével júr. 
Tovübbú n1cgjcgyczzük, hogy a hazai generikus progra1n 
eddig azén nen1 vúltotta be a hozzú flizött finanszírozúsi-
1ncgtakaritúsi civárúsokat, inert a generikun1ok jelentős 
húnyada 111egszünt olcsó hazai gyógyszerek helyett drá
gúbb küll'ölcli készít111ényként, illetve hiánypótló tcn11ék
ként került forgalon1ba. 

10. i\ gyógyszerek kiszo!gúlúsúnak szabúlyaiban ter
vezett vú!toztatús (bonthatósúg), illetve a gyógyszer
proinóció szabúlyozúsúnak kifejezetten tínanszirozási-
1ncgtakarítási cC\Ll 1nódosítúsa az előterjesztésben közölt 
jelenlegi fonnújúban összccgycztcthctct\cn a 1ninöségbiz
tositüsi. illetőleg az orvos- és gyógyszcrész-szaktnai clvú
rúsokkal. Rúadúsul a bonthatóság tcr\'ezctt bevezet~se a 
szükséges h..·chnikai rcjlesztés és az élö1nunka-rúlürdít{ts 
nö\·i.;kedés 1niatt a gy6gyszertúri költségek tovúbbi növe
kedésl:\·e! júr. E1nlat1 olyan 1nódosítúsokat tartunk csak 
hcvczcthctónek. ainclyek a n1in6ség!. a szakn1ai és a fi
nnnszíruzúsi sze111pontoka1 együttesen kezelik. 

:\ túrsada!o1nbiztositúsi gyógyszcrkassza cgyensú\yú
n<.1k biztosil<'isa <.iz adott kö!tségvctési keretek között 1nég 
a knnnány clótcrji.;sztésbi.;n szcrcplü intézkedésekkel se1n 
\':ilt1sítha1<·1111,.;g. a túllépés cgy0b konnúnyzatl (és esetleg 
par!arncnti) intézkedéseket is követel. rvtivc! a gyógyszer
kassza túllépése a hibás tervezés 1niatt évröl évre vissza
téró gondot jelent. a rendszeresen kapkodó és {1tg,011<lolat
lan intézkedések úgy frusztrúljúk a gyógyszerügy vala
n1cnnyi szerep!öjét (beleértve a betegeket és az állan1-
igazgatást is). hogy 0rdcnii i.;rcdinénnycl ncin járnak, a 
1nu11kabizottsúg rnegt'ontolásra javasolja az eddigi gya
kor!at helyett a valós t~írsadaln1! igényeknek 1negfclelö 
kül1s0gvctési keret biztosítúsát .. '\ gyógyszerellátús jelen
legi rendszerének néhúny c!c1nét 111cgváltoz1atni úgy, 
hogy nc1n kerül tCJ1nérésre annak vala1nennyi szún1bave
hctö t:'trsada!rni. gazdasúgi. egészségügyi cllútúsi hatása. 
súlyosan \·cszélycztethcti a betcgek gyógyszcrcllútúsút. 

8udapcsL 200!. úprilis 27. 

/)1: Si11111n kis (i,i/Jm .1k l!onkri !nltún sk ,h: li1r111a Arpríd sk 

s::of;os::/Ú~\ -,·/11ii!; s::i1/.:11s::1(í/1·-/i1/;úr u 111w1kaf!i::u11súg cf11!lkc 

:lfcgfcgy::(\v: .'\ szakosz1úly-bizottsúgi úllúsföglalást 1nint a i'vla
gyar Gyúgyszcrés;i:c1i Túrs;1súg \'é!c1nényé1 d1: l'l11c:e Zo/tú11 
J\IGYT clnük cljullatta c/1: 1\Iikola /sn·án cgL·szs0gügyi rninisz
tcrnck. i'árga A/ihá~r pénzügyrninisztcrnek, a i'vli\Ci'{OSZ, az 
:\IPivl. a Gyúgyszcr-nagyken:skcdök Orszúgos szövetsége és a 
:'\:!agyar Ciyógyszcrész Ka1nara vczctóinck. 
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