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1. Humán IV. Fázisú klinikai gyógyszervizsgálatok
Bevezetés
A Fázis IV vizsgálatok a klinikai vizsgálatok talán legszínesebb szakaszát jelentik.
A piacra kerülő szerek közül minden negyedik használati utasítása és/vagy betegtájékoztatója
megváltozik az első három évben, mivel új interakciókra, mellékhatásokra és esetleg
hatásokra derül fény.
Definíciók
A humán Fázis IV vizsgálatok pontos meghatározása nem is olyan egyszerű, mint azt első
látásra gondolnánk. Íme néhány példa:


A Fázis IV vizsgálatok olyan gyógyszerekkel folytatott klinikai vizsgálatok, melyek
rendelkeznek termék – és forgalombahozatali engedéllyel. Ezért, ha a gyógyszer már
valamilyen indikációs területen vagy területeken forgalomban van, akkor hatósági
engedély nélkül lehet ezeken a már megadott területeken további (Fázis IV.)
vizsgálatokat végezni. A Post Marketing Survaillance (PMS) vizsgálatokat nem
tekintjük Fázis IV vizsgálatoknak. A PMS (vagy másképpen Fázis V) vizsgálatok
kifejezetten marketing célzatú vizsgálatok, a piaci tevékenység támogatását szolgálják
egy adott indikációban . Ezek a vizsgálatok nem kontrolláltak, azaz nincs terápiás
összehasonlításra mód.



A Fázis IV vizsgálat általában randomizált és ellenőrzött klinikai vizsgálat, melynek
célja a gyógyszernek egy adott, a hatóság által (Food and Drug Administration, FDA )
engedélyezett indikációjában a szer hosszútávú biztonságosságának és hatásosságának
értékelése. A vizsgálatot az USA-ban a hatóság ( FDA ) engedélyezi.



A hosszútávú, a gyógyszer adott indikációjában mutatott biztonságossági és
hatásossági Fázis III. vizsgálatokat, melyekben nincs kontroll csoport, nevezzük Fázis
IV vizsgálatoknak ( Fázis III/IV vizsgálatok ).



A Fázis IV. „célja a gyógyszer alkalmazása az alapvető indikációs területen a körzeti
orvosi gyakorlatban…az indikáció kiterjesztése, kombinációs alkalmazás, mellékhatás
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kiderítése. Az indikáció kiterjesztése, a kombinációkban történő alkalmazás …
ellenőrzött illetve kettős vak módszertan felhasználását teszi szükségessé ”.


A Fázis IV vizsgálat: a már törzskönyvezett, forgalomba hozatali engedéllyel
rendelkező gyógyszert az elfogadott indikációban, az elfogadott dózistartományban,
az elfogadott alkalmazási előírásnak megfelelően felhasználó vizsgálat, melynek célja
a kockázat/haszon arányának további vizsgálata, az adagolás pontosítása, a ritkábban
előforduló mellékhatások felismerése.

Végül az EüM 32/2009. (X.20.) rendelet az alábbi módon határozza meg a IV. Fázisú
vizsgálatot:


A forgalombahozatali engedéllyel rendelkező vizsgálati készítményt az alkalmazási
előírásnak megfelelően felhasználó vizsgálat, melynek célja az előny/kockázat arány,
a biztonságosság és tolerálhatóság további vizsgálata

A magunk részéről a 32/2009. EüMin rendeletben említett definició alapján tárgyaljuk
fejezetünket a továbbiakban.
A Fázis IV vizsgálatok lehetőségei a Fázis I, II és III vizsgálatokhoz képest az alábbiak :


adatok nyerhetők a terápiás biztonságossággal kapcsolatosan a klinikai gyakorlat
körülményei között



széleskörű alkalmazás mellett válik lehetővé a szer vizsgálata ( a való világ tükre )



a magasabb rizikófaktorú betegek is górcső alá kerülnek, a beteganyag nem szelektált



hosszú távú alkalmazás ( életminőség vizsgálat, rizikó/előny vizsgálat ) a korábbi
fázisvizsgálatok rövid távjával szemben



információbővülés



farmakoökonomiai elemzéshez szolgáltat adatokat



egyszerűbb felépítés és követelményrendszer, ami megkönnyíti a vizsgáló helyzetét is



dózisfinomítás.

A PMS vizsgálatok tekinthetők a Fázis IV vizsgálatok nagymértékben leegyszerűsített
formájának is. Tipikusan a vizsgáló orvos egy egyszerűen felépített, prospektív nyilt vizsgálat
keretében tölti ki a beteg adatlapját és végez megfigyeléseket, méréseket a terápiás hatás és
mellékhatás, az életminőség alakulása terén, miközben a vizsgált szert a mindennapi kezelési
gyakorlat körülményei között alkalmazza. A PMS vizsgálatok résztvevői leggyakrabban a
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házi orvosok és a szakrendelők orvosai. A leegyszerűsítés azonban nem jelent
igénytelenséget, a korábbi Fázisvizsgálatok etikai és szakmai követelményei itt is figyelembe
veendők.
A Fázis IV vizsgálatok fő elemei
A Fázis I és Fázis I-jellegű (bioekvivalencia, étel-interakciós vizsgálatok)
vizsgálatoktól eltérően a Fázis IV vizsgálatokban nem egészséges, fiatal önkéntesek, hanem a
vizsgálandó indikációban (és annak társbetegségeiben) szenvedő betegek vesznek részt.
Vizsgálati alanyok száma: A Fázis I, Fázis I-jellegű és Fázis II vizsgálatoknál jóval
magasabb a vizsgálatban résztvevő vizsgálati személyek száma, általában megegyezik a Fázis
III. vizsgálatokra jellemző 1000 – 3000 fővel vagy meg is haladja azt. Számos ún. „mega”
vizsgálatban a résztvevők száma tízezres nagyságrendű is lehet. A szükséges létszám
megbecsülése a mért paraméterek (elsődleges és másodlagos) ismeretében, statisztikai
megfontolások nyomán történik.
A vizsgálati alanyok díjazása: A döntően egészséges önkénteseken végzett Fázis I és Fázis
II jellegű klinikai vizsgálatoktól eltérően a Fázis IV vizsgálatokban résztvevő betegek
díjazásban nem részesülnek. Adott esetben amit meg szoktak a vizsgálat sponsorai téríteni, az
a vizsgálóhelyen történő megjelenéssel kapcsolatos utazási és járulékos költségekre
vonatkozik.

Ez

a

gyakorlat

biztosítja

a

„megélhetési

beteg”

megjelenésének

megakadályozását és ezáltal mind a vizsgált személy egészségi érdékeinek mind pedig a
vizsgálat etikusságának érvényesülését.
A vizsgálat megbízója: A Fázis IV vizsgálathoz is, mint minden egyéb Fázis vizsgálathoz
szükség van megbízóra. A megbízó lehet egy egyén (ez igen ritka) vagy megfelelő
jogosultságokkal rendelkező vállalkozás (gyógyszeripari, szerződéses vizsgálói [CRO, SMO
stb.], egészségügyi vállalkozás vagy intézmény, konzorcium) esetleg alapítvány, tudományos
társaság. A megbízó ténykedése lehet profit orientált és non-profit jellegű . Akár ilyen, akár
olyan módon működik is, a megbízó (sponsor) egyszemélyi felelőse a klinikai vizsgálat
egészének szakmai, etikai, gazdasági, jogi és társadalompolitikai vonatkozásban egyaránt. E
felelősségcsokorból részfelelősségeket leadhat a vizsgálat szereplőinek, de nem mentesül az
egyetemleges felelősségtől.
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A vizsgálat végrehajtói
A Fázis IV vizsgálatok végrehajtói (megbízott vagy megbízottak) szélés skálán
mozoghatnak. Elvileg a vizsgálat lehet:


egycentrumos



multicentrikus de egy adott országon belül



multicentrikus és multinacionális

Az egycentrumos vizsgálat előnye, hogy


a szervezés, logisztika egyszerűbb



a metodikák, laboratóriumi technikák egységesek



könnyen ellenőrizhető a tevékenység hátránya viszont, hogy



nehezebben jöhet össze a szükséges beteglétszám



nem reprezentálja a mindennapok valóságát



az elfogultság, hiba (bias) inherens, a vizsgálóhely habitusából adódó és ezt nem
ellensúlyozza a többi vizsgálóhely.

Érdemes még megjegyezni, hogy USA statisztikák szerint az egycentrumos vizsgálat drágább,
mint a többcentrumos (1979-ben 587 USD/beteg/év versus 523USD/beteg/év). A
multicentrikus vizsgálatok előnye, hogy


gyorsabban összeáll a szükséges betegszám



jól reprezentálja a hétköznapok populációját



az egyes centrumok inherens elfogultságai kiegyensúlyozzák egymást



a kapott eredmények kielégíthetik a bizonyítékokon alapuló orvoslás „A” szintű
igényeit

hátránya viszont, hogy


a szervezés, logisztika több időt vesz igénybe és bonyolultabb



a technikák sokszor nem egységesek, összehangolandók



az ellenőrzés költségesebb és időigényesebb különösen, ha a multicentrikus vizsgálat
multinacionális is egyben.

A gyakorlatban elsöprő többségű a több centrumos és több országban zajló Fázis IV vizsgálat.
A vizsgálatban résztvevő vizsgáló egységek lehetnek


klinikák, klinikai centrumok



kórházak
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szakrendelők



házi orvosi praxisok.

Különösen az utóbbi két kategória népszerűsége terjed a mindennapi gyakorlatban
elérhetőségük, nagy számuk, magas motiváltsági fokuk, nagy beteghátterük miatt. A
megbízónak azonban különös figyelemmel kell lennie a szakmai színvonal milyenségére és a
helyes klinikai gyakorlat (GCP ) vizsgálóhelyi ismereti szintjére és az ajánlások betartására. A
Fázis IV. vizsgálatok kivitelezését segíthetik a már említett


CRO (Contract Research Organisation)



SMO (Site Management Organisation)

vállalkozások továbbá az úgynevezett virtuális laboratóriumok (Virtual Central Labs, VCL),
melyek a vizsgálati minták áramlásában, a mérések egységesítésében, az eredmények
összehasonlításának biztosításában és az adatok gyűjtésében, tárolásában játszanak fontos
szerepet. A VCL-k létrejöttének hátterében a klinikai vizsgálatok számának és méretének
robbanásszerű növekedése, az elérhető alkalmas betegek számának csökkenése áll.
Ez utóbbi egyre szélesebb földrajzi területre terjesztette ki kényszerűen a klinikai
vizsgálatok helyszíneinek körét, megnehezítve a laboratóriumi adatok hagyományos
kezelését. A VCL tulajdonképpen nem más, mint laboratóriumok hálózata, laboratóriumi
konzorcium. A helyi adatok a központi adatbázisba jutnak be, bármikor hozzáférhetők és
lehívhatók azok számára, akik engedéllyel bírnak. A VCL felgyorsítja a minta- és
adatáramlási logisztikát, valamint standard módszereivel harmonizálja és validálja az egyes
laboratóriumi központok eredményeit. A szerződéses, kisegítő vállalkozások (CRO), a
klinikai vizsgálatok széles skáláján nyújtanak szolgáltatásokat, azok megtervezésétől kezdve
befejezésükig és dokumentálásukig.
Hatósági és etikai vonatkozások: A Fázis IV vizsgálatok végzése hatósági és etikai
bizottsági engedélyekhez kötött általában. A hatóság garantálja a jogi és szakmapolitikai
hátterét a vizsgálatban foglaltak kivitelezésének, védi a vizsgálat összes szereplőinek jogi és
személyi érdekeit. Az intézeti, regionális és például a nálunk működő központi etikai
bizottság(ok)nak feladata a vizsgálat alanyai személyiségi jogainak, egészséghez fűződő
elemi jogainak szem előtt tartása. Hazánkban a Fázis IV vizsgálatokhoz a helyin kívül
szükség van az Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) Klinikai Farmakológiai Etikai
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Bizottság és az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI), mint hatóság engedélyére is. Más
országokban eltérő gyakorlatot követhetnek: van ahol elegendő a hatósági bejelentés (és nem
engedélyeztetés!) valamint helyi etikai bizottsági engedély is a Fázis IV vizsgálat indításához.
A Fázis IV vizsgálatok tervezésének alapjai
Ahogy megállapítottuk, a Fázis IV vizsgálatok a forgalomba kerülést követő időszakban
indulnak, adott indikációs területen vagy területeken. Ez a gyógyszer életének aktív szakasza,
az az időszak, amikor egyre többen és többen próbálják ki a szert, köztük férfiak, nők, fiatalok
és idősek, olyan betegek, akik más betegségben is szenvednek és sokféle más szert is szednek,
vénykötelest vagy pulton át kaphatót, sőt akár természetes növénykivonatokat is. Az évek
során ily módon derülhet fény korábban nem ismert interakciókra, mellékhatásokra, de
hatásokra és biztonságossági adatokra is. Nagyon fontos tehát az időzítés: mikor indítsunk
Fázis IV vizsgálatot? Ezzel kapcsolatban két alapnézet van:


a piacra történt bevezetést követően minél hamarább, hogy időt nyerjünk



a piacra történt bevezetést követően inkább később, amikor már sok adat gyűlt össze
és biztosabban tudjuk az indikációs területet kiválasztani.

Magunk részéről a kettő közötti – nehezen definiálható – időszakot javasoljuk. A túl korai
döntés elhamarkodott lehet és sok költséggel meg emberi fáradtsággal rossz irányba
kutathatunk. Minél később indulunk viszont, annál inkább megcsontosodtak az indikációk,
annál nagyobb a valamilyen irányú terápiás elfogultság szakmai körökben. Vezérelvünk a
tervezésben itt is, mint minden klinikai vizsgálatnál az legyen, hogy:


helyesen és megfontoltan válasszuk ki az indikációs területet



helyesen válasszuk meg a terápiás összehasonlítás alapját képező gyógyszert (placebo
vagy aktív szer)



lehetőleg objektíven megítélhető végpontokat határozzunk meg



a vizsgálat felépítése zárja ki a lehető legjobban az egyéni (vizsgálói) elfogultság
befolyásoló hatását.

Az indikációs terület kiválasztása szempontjából mindenképpen előnyös akkor dönteni,
amikor már vannak tapasztalatok de még nem csontosodott meg az orvosi vélemény. Mélyen
rögzült véleményből igen nehéz a szaktársadalmat kizökkenteni, annak ellentmondó
elgondolás végrehajtása, a vizsgálat engedélyezése heves ellenállásba ütközhet. Ez nem
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jelenti azt, hogy eleve hagyjunk fel ezzel. Gondoljunk itt a béta receptor gátlók
szívelégtelenségben való hasznosságát kutató, majd igazoló klinikai vizsgálatokra., Nevezett
indikáció korábban kontraindikáció volt és így oktatták az orvosnemzedékeket is, rögzítve
bennük a véleményt.
A placeboval versus semmivel versus más aktív szerrel való összehasonlító kezelés heves
viták tárgya. Véleményünk szerint összehasonlító kezelésre mind etikai mind szakmai
szempontból szükség van. Ha nincs összehasonlítás, akkor az egyéni elfogultság domináló
lesz. Kérdés, hogy placebo vagy aktív szer legyen az összehasonlítás alapja. Általánosan
elfogadott elv, hogy:


placebo legyen, ha nincs szakmailag elfogadott ún. „arany standard” kezelés és/vagy
ha kifejezetten a mellékhatásokat akarjuk megfigyelni



ne legyen placebo, ha van ilyen „arany standard”, akkor azt kell alkalmazni.

Ebből az is következik, hogy a Fázis IV vizsgálat célja lehet:


terápiás hatás vizsgálata, dózisfinomítás



interakció ( gyógyszer, étel, egyéb betegségek hatása, életkor hatása ) vizsgálata



mellékhatás vizsgálata



epidemiológiai adatok szerzése, morbititás, mortalitás vizsgálata



rasszok közötti eltérések vizsgálata



farmakoökonomiai vizsgálat

illetve ezek kombinációja.
Mit várjunk el a vizsgált és az összehasonlítást képező készítménytől?
A GMP (Good Manufacturing Practice, helyes gyártási eljárás, lásd ott!) betartása
természetesen kötelező. Ez a piacon levő szerek esetében nem is lehet másként, de vonatkozik
a piaci forgalomban értelemszerűen nem lévő placebora is. Alapkövetelmények:


egymástól megkülönböztethetők legyenek



orvosilag indokolható legyen alkalmazásuk



mindegyik szer alkalmazásának szilárd etikai alapja legyen



a vizsgálati szerek nem állhatnak ismert ellenjavallatban az egyéb betegségekkel és a
miattuk szedett szerekkel (pl. asthma bronchiálés betegen ne próbáljunk ki β-gátló
vegyületet, kezelt inzulin dependens cukorbeteg populáción ne végezzünk minden
megfontolás nélkül szisztémás szteroid készítmény kipróbálását stb.).
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Célszerű egyenlő szakmai távolságot tartani mindkét szer hatásával és káros hatásával
kapcsolatosan. A vizsgálatot úgy kell megterveznünk, hogy az adagolás módja azonos legyen
(tehát nem lehet az egyiket intravénásan vagy intramuszkulárisan, a másikat pedig szájon át
vagy kúp formájában adni). Az adagolás módjának is összehasonlíthatónak kell lennie.
A végpontok kijelölése
Alapvető fontosságú a hatást jelző végpontok kijelölése. Ezek lehetnek kemény
végpontok, mint morbiditás és mortalitás és lehetnek lágy (surrogate) végpontok, mint például
antihypertensiv szerek esetén a vérnyomás bizonyos szintre süllyesztése vagy diabeteses
nephropathiás betegeknél a proteinuria csökkenése ACE gátlóval vagy arrhytmiák
megszűnése antiaarrhytmikumnál, Alzheimer kór kezelésében alkalmazott acetilkolinészteráz
gátlóknál az enzimaktivitás gátlásának mérése stb.
A lágy végpontok előnye, hogy általuk lerövidül a vizsgálat időtartama és kisebb
populáció is elegendő lehet. Inherens hátrányuk viszont az, hogy csak prediktívek lehetnek.
Végső bizonyítékot csak a sokáig tartó, költséges, nagy populációt felölelő és külön
logisztikai nehézségeket jelentő prospektív, kemény végpontos vizsgálatok adhatnak.
A vizsgálandó populáció kiválasztása
Miután eldöntöttük az időzítést, a placebo versus aktív összehasonlító (komparatív)
szer kérdést és kijelöltük, hogy vizsgálatunk mire irányul és milyen végpontokat nézünk, ki
kell jelölnünk a vizsgált populációt. Más Fázis-vizsgálatokhoz hasonlóan gondosan kell
meghatároznunk a bevonási és kizárási kritériumokat. Vigyázzunk, ha túl szorosan definiáljuk
a beválasztható betegek körét, akkor a bevonás igen lassú lesz (ez a vizsgálat halálát
okozhatja, nem lehet 5-10 évig csak bevonni betegeket), a költségek is nőnek a kizárási
vizsgálatok miatt, a vizsgálók is elveszítik érdeklődésüket (intézetmegszűnésről, halálesetről
nem is beszélve) továbbá az eredmény csak egy nagyon szűk populációra lesz érvényes,
vagyis nem reprezentálja a való élet mindennapi gyakorlatát.
A túl laza bevonási kritériumrendszer viszont túlzottan heterogén populációt
eredményez, ahol a hatások és hatástalanságok kiolthatják egymást és így elveszíthetünk egy
egyébként hatásos szert értelmetlenül.
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További teendők
A Fázis IV vizsgálatokra is érvényes az, hogy a vizsgálati tervet igen körültekintően kell
elkészíteni. Nagyon fontos a statisztikai szempontok figyelembe vétele a tervezéskor.
Tudnunk kell, hogy mit és milyen számításokkal fogunk értékelni és hogy a hatás vagy
hatástalanság igazolásához hány beteg bevonására és végigvitelére van szükség. Itt is
érvényes Lasagna törvénye, miszerint ha a vizsgálat tervezésekor az elérhető betegszám A,
akkor a vizsgálat aktuális kezdésekor az esetszám A/10 (!) és csak a vizsgálat második
felében – vége felé közelíti meg A-t. Lasagna idéz egy klinikai vizsgálatot, melyben az
elméletileg elérhető több, mint 8000 beteg háttérből (pool) végülis 100 felelt meg a
kritériumoknak a valóságban.
Számítani kell tehát a várható kiesési (drop out) arányra, és tudnunk kell, hogy a kiesett
betegek pótolhatók-e. A pótlás természetesen csúszást jelent az eredeti időtervekhez képest,
ám ha számítunk rá, akkor az időhatárokat is reálisabban határozhatjuk meg.
További probléma, ha a drop-out a placebo csoportban van, hiszen ilyenkor a következő
lehetőségek merülnek fel:


placebora nem reagáló ( non responder ) beteget választunk be



placebora reagáló ( responder ) beteget választunk be



kevésbé súlyos beteget vonunk be

a kieső beteg pótlására. Az első kettő lehetőséget előre nem láthatjuk, a harmadikra viszont
mint vizsgálók akaratlanul is hajlomosak lehetünk.
Fontos a placebo hatás gyakoriságának becslése, sejteni kell, hogy milyen fokú
lehet a compliance, a beteg együttműködési készsége. Itt jól támaszkodhatunk a korábbi
vizsgálatokra és orvosi tapasztalatokra, s ez is egy indok arra, hogy ne indítsunk Fázis IV
vizsgálatot a piacra kerülést követően túl korán.
A Fázis IV vizsgálatoknál is követelmény ma már a prospektív, randomizált,
lehetőleg kettős vak elrendezés. A randomizáció biztosítja az összehasonlíthatóság alapját két
vagy több szerrel (a placebo is „szer”!) kezelt populáció között. A kettős vakság az
objektivitás biztosítéka. Külön probléma itt a szerek megjelenésbeli különbözősége akkor, ha
nem identikus placebo a komparatív szer. Ennek megoldása lehet az, hogy az egyik populáció
az aktív szert és a komparativ szerrel identikus placebot a másik pedig a komparatív szert és a
vizsgálandó szerrel identikus placebot szed úgy, hogy sem a beteg sem a kezelő személyzet
nem tudja, hogy melyik készítmény a placebo és melyik az aktiv.
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Vizsgálati elrendezések
A Fázis IV vizsgálatoknál a következő elrendezések a gyakoriak:


egykarú, nyílt elrendezés, mindenki a vizsgált szert kapja (igazából PMS vizsgálat)



két (vagy több) karú elrendezés, mindegyik csoport egy adott kezelést kap



keresztezett (crossover) elrendezés, váltással mindegyik csoport egyszer végigviszi az
egyik majd a másik kezelést



ismételten keresztezett elrendezés, váltásokkal mindegyik csoport ismételten
megkapja ugyanazt a kezelést (pl.: ABB, BAA, AAB, BBA sorrendek).

Külön érdemes megemlíteni az ún. faktoriális elrendezést. Itt egyszerre kettőnél több szert
hasonlíthatunk össze, például két aktiv (A és B) szert és placebot (C) egymással oly módon,
hogy:


1. populáció kezelése A + B



2. populáció kezelése A + C



3. populáció kezelése B + C



4. populáció kezelése C + C

Ilyen elrendeződésű volt a kanadai tranziens ischaemiás agyi történés vizsgálat, ahol az
aszprint és a sulfinpirazont hasonlították össze placebóval stroke kezelésében .
Egyéb teendők: A Fázis IV vizsgálatokra is vonatkoznak azok, a többi Fázis-vizsgálatra
vonatkozó ajánlások, melyek mentén a vizsgálati protokoll megalkotása, a statisztikai
tevékenységek végzése, a betegtájékoztatás és a beleegyező nyilatkozat megszerzése, az
adatok tárolása, a jelentés megírása stb. végrehajthatók.
A Fázis IV vizsgálatok gyakorlati kivitelezése:
A klinikai vizsgálatok lépcsőfokai:
A Fázis IV klinikai vizsgálatok fő állomásai az alábbiak:


előkészületi időszak (végét az anyagi háttér rendelkezésre állása jelzi)



protokollkészítés és az indítás időszaka (végét a betegbevonás kezdete jelzi)



betegbevonás időszaka (végét a betegbevonás befejezése jelzi)



klinikai vizsgálat időszaka (végét a betegek lezárásának kezdete jelzi)



beteglezárás időszaka (végét az utolsó beteg vizsgálatának befejezése jelzi)



befejezés időszaka (további aktív klinikai kezelés és vizsgálat nincs)
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befejezés utáni követéses időszak (opcionális, a végét az utolsó kontrollvizsgálat
jelzi).

A gyakorlati kivitelezés során ezeket a lépcsőfokokat kell figyelembe venni
sajátosságaikkal együtt. Az egyes lépcsőfokok természetesen átfedhetik egymást, így például:


a betegbevonás még folyhat, miközben a vizsgálat már elkezdődött, nyilvánvalóan
nem várunk a szükséges beteglétszám meglétéig az indulással



a betegek lezárása hasonlókép még folyhat, miközben a vizsgálat még zajlik.

Az előkészületi időszak buktatói (amire figyelni kell):
A Fázis IV vizsgálatok tipikusan nagy, több ezres esetleg (ritkábban) tízezernél is
nagyobb populációra kiterjedő, több centrumban és több országban, számos vizsgálóhelyen,
számos szakember bevonásával zajló klinikai tevékenységek, melyeknek logisztikája igen
bonyolult, időbeli lefolyásuk hosszú és költségeik magasak. Éppen ezért kiemelkedő
fontosságú az előkészítés időszaka. Ez az az időszak, amikor minden szempont és azok
vonzata áttekintendő, minden lépés megtervezendő. Ha a vizsgálat már elindult, akkor minden
lényeges vagy akár apró módosítás is költségnövekedést, késést, többleterőforrások
bevonását, s végül adott esetben a vizsgálat szétesését, eredménytelen lezárulását okozhatja.
Ez károsítja a megbízót, a vizsgálót, a társvállalkozásokat (CRO, SMO, VCL stb.), etikátlan a
vizsgálat alanyaival szemben és végső soron kárt okoz az orvostudománynak is, hiszen a
feltett terápiás kérdésre nem kapunk választ.
A sok fontos, figyelembe veendő szempont közül kiemeljük az idő- és a pénzügyi
háttér tényezőt valamint a ki – miért felelős meghatározásának fontosságát.
Az időtényező
Már érintettük a Fázis IV vizsgálat indításának problematikáját, azt, hogy a piacra kerülés
után mikor kellene indítsunk Fázis IV vizsgálatot. Itt most magára a vizsgálatra vonatkozó
időtényezőt tárgyaljuk. A vizsgálat kivitelezéséhez szükséges időtartam meghatározásánál
figyelembe kell venni a már említett fő vizsgálati szakaszokat. Mindegyikőjüknek megvan a
maga időigénye. A szükséges idő főleg az alábbi tényezőktől függ:


a megbízó belső, a vizsgálatért felelős apparátusának mérete



a megbízó anyagi teherbíró képessége



a vizsgálatot támogató vállalkozások száma, kapacitása, minősége
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a vizsgálóhelyek száma és minősége, motiváltsági fokuk (anyagi és erkölcsi)



a vizsgálóhelyek felszereltsége



az együttműködő társszakmák (labor, radiológia stb.) kapacitása, minősége,
felszereltsége, elérhetősége



a vizsgálóhelyek reális betegtartaléka (pool), ami mindig kevesebb, mint amennyit a
vizsgálóhely hisz és állít magáról a vizsgálat tervezésekor



a vizsgálóhelyek földrajzi helyzete, a résztvevő országok száma



a kapcsolattartás milyensége, technikai háttere ( pl. fax, internet stb. )



az adott ország infrastruktúrális fejlettsége (a közlekedési viszonyok kiemelten
fontosak a betegek mobilitása, bevonhatósága szempontjából)



az adott ország erkölcsi szokásai (Japánban például általában nehéz a betegek vagy
hozzátartozóik beleegyezését elérni és ez mindenképpen elnyújtja a betegbevonási
időszakot,

ugyanitt

parenterális

gyógyszeradástól

ódzkodnak,

a

szokásos

gyógyszeradagok is kisebbek, mint pl. Európában)


a hatósági kapcsolatok minősége, a hatóságok gyakorlati tevékenységének sebessége.

Mindenképpen kerülendő a vizsgálati idő túlzott elnyújtása. Célszerű 2 – 3 éven belül
befejezni a vizsgálatokat. Kivétel, ha eleve hosszútávú megfigyelés a célunk. A hosszú
vizsgálatok kockázatai közé tartozik, hogy:


a megbízó financiálisan meggyengül vagy megváltozik érdekeltsége, esetleg
megszűnik vagy beolvad más cégbe



a vizsgálóhely elveszíti motiváltságát, érdekeltségé továbbá megszűnik vagy átalakul



a vizsgáló szakemberek érdekeltsége megkopik, munkahelyet változtatnak, egészségi
okok miatt kiesnek, nyugdíjba mennek vagy elhaláloznak



a vizsgálati alanyok érdekeltsége megkopik, nem jelentkeznek vagy nem viszik végig
a vizsgálatot



időközben jelentősen megváltozik az adott indikáció terápiája új felfedezések révén.

Kerülni kell a túl szűk időtervezést is. Ez ahhoz vezethet, hogy a megbízó erőltetve hajtani
kezdi a résztvevőket, s azok vagy feladják a részvételt mert nem tudnak a szűk időben
teljesíteni, vagy pedig önkéntelenül is lazábban vesznek egyes tényezőket (pl. a bevonási és
kizárási kritériumoknak való pontos megfeleltetés terén), ami a vizsgálat végén, az
értékeléskor katasztrófához vezethet.
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A pénzügyi háttér
A

megfelelő

pénzügyi

háttér

kulcsfontosságú

az

előkészítés

szakaszában.

Meghatározásakor figyelembe kell venni a reálisan várható – a vizsgálati tervhez szabott –
költségeket. Biztosítani célszerű emellett egy pénzügyi tartalékot is az előre nem látható,
menetközben felmerülő költségekre.
A költségek fő elemei:


a megbízó vizsgálatokkal kapcsolatos belső költségei (rezsi, munkadíj, klinikai minták
gyártásának, tárolásának és expediálásának költségei stb.)



a vizsgálatban megbízott társvállalkozásoknak (CRO, SMO stb.) fizetendő díj



a vizsgálóhelyeknek fizetendő összeg (rezsi, labor stb.)



a vizsgálóknak fizetendő összeg (vizsgáló, kisegítő személyzet)



szakértői díjak



az esetleges speciális vizsgálatok (pl. képalkotó eljárások) díjai



a vizsgálatban résztvevő betegek költségtérítése



a vizsgálatban résztvevő betegek mozgatásával kapcsolatos járulékos költségek



a vizsgálati mintákkal, dokumentációval kapcsolatos logisztikai költségek



hatósági eljárásokkal kapcsolatos költségek.

Felelősség
Mint minden rendesen megtervezett Fázis vizsgálatban, a Fázis IV vizsgálatoknál is pontosan
meg kell határozni (és írásban, szerződésekben rögzíteni) a felelősségi szinteket, a felelősség
tárgyát és feltételeit. Kerülni kell a felesleges párhuzamosságokat és átfedéseket. A fő
felelősségi szintek az alábbiak:


a megbízó felelőssége



a megbízott felelőssége (CRO, vizsgálóhely, vizsgáló személyek)



a szakmai tanácsadók, tanácsadó testületek felelőssége



a hatóság felelőssége.

A vizsgálatot koordináló egységek
A fő koordináló egységek az alábbiak:


adatközpont(ok)



adatgyűjtést összehangoló központ(ok)



kezelést összehangoló központ(ok)



projektirodák
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központi laboratóriumok



leletértékelő központok



minőségellenőrző egységek



logisztikai egységek.

Az adatközpont az az egység, amely a vizsgálat során keletkezett adatok fogadásáért,
tárolásáért, szerkesztéséért, feldolgozásáért és elemzéséért felelős.
Az adatgyűjtést összehangoló központ feladata az adatközpont feladatán túlmenően az
adatáramlás logisztikájának megszervezése és végzése, összehangolja az egyes adatközpontok
tevékenységét.
A kezelést összehangoló központ a felelős az egyes vizsgálóhelyeken zajló kezelési
tevékenységnek
ténykedésének

protokoll

szerinti

összehangolásáért.

végzéséért,
Különösen

az

egyes

fontos

a

vizsgálóhelyek

szerepe

a

ezirányú

multinacionális,

multicentrikus mega vizsgálatokban.
A projektiroda a szponzornál lévő egység (rendszerint orvostudományi osztály vagy
részleg , mely a projekttel kapcsolatos összes tevékenységet átfogja és kézben tartja.
A központi laboratórium azon speciális laboratóriumi vizsgálatokért felelős, melyet
megegyezés szerint és technikai okok miatt a vizsgálóhelyek mellett működő laboratóriumok
nem végeznek el. Ma szaporodik az ún. virtuális laboratóriumok száma is. Ezek a
laboratóriumok egy adott multicentrikus vizsgálat mintáinak logisztikájáért és az adatok
validitásáért felelősek.
A leletértékelő egység feladata meghatározott speciális adatok ( EEG, EKG, Holter,
képalkotó eljárások által előállított leletek és dokumentumok, halotti bizonyítványok stb. )
összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása.
A minőségellenőrző egység végzi a minőségbiztosítási előírások megvalósításának
felügyeletét.
A logisztikai egység gondoskodik a klinikai gyógyszerminták összeállításáról,
csomagolásáról, feliratozásáról, tárolásáról és kiadásáról továbbá a klinikai biológiai minták
mozgatásáról, a laboratóriumi eszközökről és ezek dokumentációjáról.
A Fázis IV vizsgálatok szakmai tisztségei, bizottságai
A

Fázis

IV.

vizsgálatok

tervezése,

kivitelezése

és

értékelése

szempontjából

kulcsfontosságú a megfelelő szakma bizottságok és tisztségek kialakítása:


a vizsgálat fő vezetője (Principal Investigator, pl. Study Chairman)
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az irányító bizottság (Steering Committee, SC)



a végrehajtó bizottság (Executive Committee, EC)



a kezelés hatását monitorozó bizottság (Treatment Monitoring Committee, TEMC)



a tanácsadó bizottság (Advisory – review Committee, ARC; Scientific Advisory
Board, SAB).

A fő vizsgálatvezető (PI) vagy elnök mindenképpen hazailag nemzetközileg elismert,
tapasztalt, jó személyes kapcsolatokkal rendelkező, szakmai testületekben vezető szerepet
játszó véleményformáló kell, hogy legyen. Feladatai közé tartozik a vizsgálat egészének
áttekintése, az irányító bizottság (SC) ülésein való elnöklés és aktív részvétel. Az SC
vezetőjeként javaslattételi joga van a megbízó felé. Képviseli a vizsgálatot a szakmai és a
laikus közvélemény felé (fő szóvivő). A fő vizsgálatvezető a közvetlen összekötő a megbízó
és a vizsgálat többi szereplőjének összessége között. A fő vizsgálatvezető kulcsszerepe miatt
igen lényeges, hogy kiválasztásakor a

megbízó az alábbi személyiségjegyeket vegye

figyelembe:


nyitottság minden új felé



jó kommunikációs készség



kellő empátia



etikus habitus



erős szakmai elkötelezettség



racionális gondolkodás



elvi kompromisszumkészség



csapatmunkára való képesség



irányítói kvalitások megléte



egyéni kisugárzás



meggyőző képesség



türelem.

Az irányító bizottság (SC) az adott indikációs terület nemzetközileg ismert, tapasztalt
véleményalkotóiból álló testülete. A külső szakértőkön kívül a bizottságban rendszerint
képviselteti magát a megbízó is szakembereivel és döntéshozó pozícióban lévő
munkatársaival. A bizottság létszámát célszerű 10 – 12 főben maximálni, mert ez biztosítja a
döntéshozatali képességet. A bizottság rendszeres ülésein az alábbi fő funkciókat látja el:


részt vesz a klinikai vizsgálat egészének megtervezésében és felelősséget vállal mind
szakmai mind pedig etikai vonatkozásban érte
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áttekinti és értékeli a vizsgálat előrehaladásának Fázisait



segít a felmerülő szakmai, etikai és logisztikai problémák megoldásában



dönt minden olyan esetben, amikor a vizsgálat menetén, a vizsgálati tervben leírtakon
valamilyen ok miatt változtatni kell



ha a vizsgálatban albizottságok is működnek, akkor azok tevékenységét összehangolja



döntéseket hoz az erőforrások csoportosítása terén



mindent megtesz a vizsgálat sikere érdekében, felhasználja kapcsolatrendszerét is
ehhez



a vizsgálat eredményeit értékeli



közreműködik a publikációs stratégia kidolgozásában és magában az eredmények
közzétételében is.

Az SC létrehozásakor ajánlott figyelembe venni


a vizsgálóhelyektől érkező ajánlásokat



a javasolt személyek szakmai eredményeit



a javasolt személyek emberi kvalitásait, habitusát.

Célszerű előre szabályozni az esetleg kieső bizottsági tag pótlásának mikéntjét.
Mindenképpen kerülni kell:


hogy a csak a vizsgálatban résztvevő főbb centrumokból válasszuk ki a tagokat



hogy a bizottsági tagság jutalomfunkció legyen



hogy a tag összeférhetetlen legyen érdekeltségi viszonyai miatt a vizsgálattal.

Ajánlatos a vizsgálat sikere érdekében a konzultatív és nem autokratikus megbízói
magatartás is. A merev, parancsutasításos elven működő megbízói szerep szétrobbanthatja
menetközben a szaktestületeket, teljesen félreviheti magát a vizsgálatot tetemes időbeli és
anyagi veszteséget okozva végső soron saját magának. Az ilyen okok miatt meghiúsult
vizsgálat veszteség a tudomány számára és abszolút módon etikátlan a már bevont betegekkel
szemben.
A végrehajtó bizottság (EC) a konkrét napi feladatokat irányítja, értékeli. Tájékoztatást ad
az SC felé és lényegében az SC végrehajtó karjaként ténykedik.
A kezelés hatását ellenőrző bizottság (TEMC) figyelemmel kíséri a vizsgálat során keletkező
biológiai adatok alakulását, a mellékhatások milyenségét és gyakoriságát. Szükség esetén
javaslatot tesz a vizsgálati terv módosítására és figyelemmel kíséri a vizsgálat minőségi
szintjét is.

18

A tanácsadó bizottság ( ARC, SAB )

véleményével segíti az SC tevékenységét,

tájékoztatja – orientálja a megbízót. Javaslatot tehet a vizsgálat terminálása vagy a vizsgálati
terv változtatása felől. Részt vesz a vizsgálat eredményeinek értékelésében és publikálásában.
A vizsgálat kiterjedtségétől, méreteitől, bonyolultságaitól függően egyéb bizottságok és
albizottságok is létrehozhatók, de célszerű a túlzott bürokratizálódást elkerülni. A PI, az SC és
az

SAB

megléte

azonban

véleményünk

szerint

minden

Fázis

IV

vizsgálatban

nélkülözhetetlen.
Összefoglalás
A szabályozott humán Fázis IV és a korrektül megtervezett és végigvitt PMS vizsgálatok
szerves részét alkotják a gyógyszerek életének a forgalomba kerüléssel kezdődő és a
törzskönyvi törléssel végződő életének. A vizsgálatok adják meg a szer helyét és
alkalmazhatóságát a terápiás palettán. E vizsgálatok adatai, eredményei képezik a kiinduló
pontját új indikációs területek feltérképezésének és új formulációk, új adagolási módok
kidolgozásának.
Mit hoz a jövő?
Véleményünk szerint – a többi humán Fázis vizsgálatokhoz hasonlóan – a Fázis IV
vizsgálatokat is forradalmasítani fogja a farmakogenomikai ismeretanyag robbanásszerű
növekedése. A molekuláris biológia eszköztárával felfedett humán génszakaszok és azok
funkcionális termékei, a fehérjék ( enzimek, receptorok, vivőproteinek stb. ) nemcsak új
támadáspontok a gyógyszerkutatásban hanem egyúttal megváltoztatják a klinikai
vizsgálatok módszertanát is.
Lehetővé válik az egyének genetikus hátterének és az egyének közötti eltérések,
variációk, polimorfizmusok felismerése (SNIP, single nucleotide polymorphism, egy
nukleotid polimorfizmus). Ennek alapján a korábbiaknál jobban definálhatók lesznek a
vizsgálandó populációk, jobban becsülhetők lesznek a várható hatások és mellékhatások.
Gyorsabbak, célzottabbak, kisebb kockázatúak és talán idővel olcsóbbakká válnak a klinikai
vizsgálatok is.
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2. Marketing ismeretek
Bevezetés
A XX. században kezdődött el, hogy a piacra termelő vállalatok vizsgálni kezdték
eredményességüket

termékenként

és

összevetették

ezt

az

általuk

kifejtett

piaci

tevékenységgel. Így alakult ki lassan a marketing fogalma, ami általánosságban minden olyan
piaci tevékenységet takar (a tervezéstől, a termelésen és disztribúción át a profitig), amit a
vállalt kifejt mégpedig –és ez a legfontosabb – a vevők igényeinek kielégítése szempontjából
úgy, hogy elsődleges saját érdekének a profitabilitást tartja. Az fő feladat az “igény
felkeltése”, majd kielégítése. A marketing definiciójának szűkebb/tágabb értelmezései vannak
(ha történelmileg visszatekintünk, már az is marketing tevékenység volt régen, ha egy táblára
kiírta a tulajdonos, hogy „Atticus örömtanyája 30 lépés”). A modern marketing felfogásba
azonban nemcsak az (esetleges) igények maradéktalan kielégítése foglaltatik benne, hiszen ez
egyszerű kereskedelmi tevénység lenne, hanem az igény felkeltése is (pl kóla nélkül is elvolt
a világ, de a korszerű marketing eszközök alkalmazásával és hatalmas költségráfordítással
kialakították az emberiségben azt az igényt, hogy egyfajta életérzése csak kóla fogysztásával
elégíthető ki). A vállalati menedzsmentnek az a felelőssége, hogy meghatározza, előre lássa és
mérlegelje, majd kielégítse a vevő igényeit, feltétlenül profitabilitást igényel.
A marketing céljai qualitatívak és quantitatívak de végső soron számokkal kifejezhetők, pl:
-

növelendő a portfolio piaci részesedése .X.%-kal

-

növelendő a beruházások megtérülése ..Y..%-kal

-

növelendő a forgalom jövedelmezősége Z.%-al

Ezek azok a számok, amik alapján a felső vezetés tervez és forrást biztosít…
A gyógyszermarketingnek azonban vannak olyan speciális jellemzői, amik más termékeknél
nem léteznek: A vállalat ebben az esetben gyógyszergyár, ami jelentős kutatási-fejlesztési
tevékenységet, vagy

-generikus gyártó esetében – fejlesztő tevékenységet folytat, de a

végfelhasználó –um. a beteg és a gyártó közé egy jelentős célcsoport, úgymint az orvosok,
gyógyszerészek „ékelődnek be”, hiszen nem a beteg dönt egy adott termék alkalmazásáról,
hanem e döntési jogát „átruházza” egy speciális szakma képviselőire, akik ilymódon a vállalat
számára egy új és nagyon fontos célcsoporttá válnak. Sajátosan értelmezendő ebben a
kontextusban a klasszikus Kotler-definició első pontja, miszerint a marketing a vásárlóerőt (a
pénzt) effektív szükségletté alakítja, hiszen a pénzt a beteg (és a biztosító) adja ki, de ezt nem
teheti szabadon, hiszen az effektív szükséglet természetesen a betegségek meggyógyítása

lenne, de ettől ma még nagyon messze vagyunk: pár betegséget valóban tudunk gyógyítani,
sőt megelőzni is képesek vagyunk, azonban a betegségek többségét még ma is csak kezeljük.
Abban viszont egyetértenek a marketing szakemberek, hogy minden esetben a vállalati
tevékenységnek a végfelhasználóra (a betegre) kell irányulnia, ezért a gyógyszergyár egyfajta
konzultánsává válik mind beteg, mind a potenciálisan beteg populációnak, ezért jelentős
felvilágosító-nevelő tevékenységet is ki kell fejtsen. Az orvosokat/gyógyszerészeket pedig,
mint a forgalom „felelőseit” meg kell tartania, tehát költségráfordításokkal, de ki kell építeni a
gyár imázsát, termékeinek hatékonynak, megbízhatónak, stb. kell lennie, de egyben a
versenytársak hasonló (vagy azonos) termékeitől meg is kell tudni különböztetnie magát. Az
un. marketingkutatás ma még egyszerűnek tűnik a vállalatok számára, hiszen számos, még
nem gyógyítható betegség van, tehát az effektív szükséglet fennáll, de sokkal nehezebb e
kutatások révén a végső fejlesztési irányok/döntések meghozatala, hiszen ílymódon csak a
magas prevalenciájú/incidenciájú betegségeket kutatnák, hiszen siker esetén azok az igazán
jövedelmezőek. Ezt azonban behatárolja a fizetőképes kereslet: hiszen ezért nincs még ma
sem igazán hatékony malária-, lepra-, trópusi fertőzések elleni gyógyszerek, mert e
betegségekben szenvedő része az emberiségnek alacsony jövedelmű. Ezért fontos a marketing
információs rendszer jó működése (ami nem olcsó).
A marketing nem egyenlő a reklámtevékenységgel!
A gyógyszerpiac egyébként is erősen szabályozott piac, a rossz terméket az orvosok/betegek
hamar felismerik, a versenytársak is „kapcsolnak” és végső esetben a Hatóságok is
szankcionálnak (pl kivonatják a piacról a szert). A marketing klasszikusa, Kotler szerint a
sikeres vállalatnál a siker „hardverje” a dinamikus belső vállalati struktúra, jó információs,
tervezési és minőségbiztosítási rendszer és a jó stratégia, míg a siker „softverje” a specifikus
szaktudás, egyfajta belső vállalati szemlélet kialakítása, mely mindent a közös célokért való
szintén közös munkának rendel alá és minden dolgozó azonosulni képes legyen a közös
célokkal és stratégiával. Ezért kell tudni „közös nyelven” beszélnie a marketingeseknek
egymás között, az eladási rendszer és a marketing között, valamin a marketingnek az orvosi
osztállyal, továbbá mindenkinek (bármilyen szakmában dolgozik) könnyen érthetővé kell
válni a saját főnöke, a felhasználók és tulajdonosok számára. Továbbá igen fontos, hogy ha
kialakul a feladat, azt minél gyorsabban hajtsa végre. (Kiszámították, hogy ha egy addig fehér
por formában létező, számmal jelölt hatóanyagot gyógyszerré kívánnak (döntés!) fejleszteni,
attól kezdve minden nap késés a már kidolgozott tervekhez képest 1 millió dollár veszteség a
gyárnak egy később sikerterméknek bizonyult gyógyszer esetében).
Ezt a “projektmenedzsmentet” végzi a “pharmaceutical medicine” nevű tudományág.
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Marketing mix
A marketing-mix mindazon vállalati eszközök gyakorlati kombinációja, amit különböző
piaci helyzetekben alkalmaznak. A marketing természetesen termékspecifikus: másképpen
kell mosóport, másképpen autót, parfümöt, és megint másképpen gyógyszermarketinget
végezni. McCarthy 1960-ban az angol kezdőbetűk alapján a 4P elnevezésű csoportosítást
javasolta a gyakorlat számára, um.:
Product (termék)
Price (ár)
Place ( az értékesítés helye, módja)
Promotion (eladásösztönzés): ez utóbbi alatt értjük az egész, komplex tevékenységcsomagot, aminek csak egy része a reklám, a többi a „public relation” (PR) tevékenység, a
vállalati arculat és kultúra, a személyes eladások (pl.orvoslátogatói tevékenység), stb. jól
kivitelezett aktivitást igényel a sikerhez:
1. Pontosan meg kell határozni a jelenlegi és potenciális ügyfél/vevő/beteg igényeit
2. Előre ki kell dolgozni a legjobb termékstratégiát
3. Biztosítani kell a hatékony elosztást (célcsoport/célterület nem maradjon ellátatlan)
4. A vevőket/orvosokat/betegeket informálni kell a termékről (etikusan, tudományos
érvekkel /a betegeket felvilágisítással, a potenciális betegeket pontos pidemiologiai
adatok birtokában a veszélyekről/rizikókról)
5. Meg kell határozni a termék árát
6. Biztosítani kell, hogy az eladás utáni szolgáltatásoknak magas legyen a színvonala!
Ehhez csatlakozik újabban az un. 6P + 1P elv, ami az előző 4P-t az alábbiakkal egészíti ki:
People (a humán tényező): ebbe foglaltatik a megfelelő alkalmazottak,
munkatársak szelektálása, tréningelése és motivációja, végül még a
Physical evidence (a termék külseje, prezentációja, a könnyű hozzáférhetőség
biztosítása) és a
Process management (hogyan kezeljük a vevőket, hogyan tartsuk fenn a
kontaktust az első pillanattól kezdve a legeslegutolsó pillanatig a marketingszervezet segítségével).
Ez az un.: 7P.

A marketing menedzsernek igen igen sok a feladata:
a)

elemeznie kell a belső és külső környezetet (gazdasági, politikai, orvostudományi,
stb.),
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b)

meg kell határozni a teljesítendő célokat (mennyiségi és minőségi tekintetben),

c)

a kutatási részleg eredményeiből hipotézist, minél pontosabb előzetes becslést kell
készítenie,

d)

ki kell alakítania a követendő marketing stratégiát,

e)

döntéseket kell hozni a mennyiségekről, minden alkalmazandó tevékenységre
fordítható összegről, magyarán büdzsét kell készítenie,

f)

el kell döntenie, hogy milyen áron forgalmazza a terméket, és mekkora profittal,

g)

döntéseiről, véleményéről értesítenie kell a termelést valamint a disztribúciót.
jó előre,

h)

fel kell állítania az eladási rendszert (sales management),

i)

fel kell építenie a kommunikációs stratégiát ( reklám és eladásösztönzés),

j)

meg kell határozni azokat a pontokat, amelyeket a folyamat során ellenőrizni kell
és esetleg a körülmények változása során módosítani a stratégiát.

Árpolitikája ki kell terjedjen a beteg willingness-to-pay (fizetési hajlandóság)–ra, a termék
árérzékenységére, a versenytársai árainak figyelembevételére, a kifejlesztés költségeire, stb.
Az értékesítéspolitika területén, a betegutak figyelembevételével az értékesítési láncra, az
ehhez szükséges logisztikára, a kereskedelmi partnerek (jelesül a gyógyszertárak) igényeire,
lehetőségeire, a nagykereskedelmi partnerek értékelésére, stb.
A promóció területén a PR, a reklám és eladásösztönzés mellett a reklámügynökségek
értékelésére, ezek hatékonyságára, továbbá végül az alkalmazott technikák hatékonyságának
elemzésére. (Golyóstollra írjuk a gyógyszer nevét, vagy miniszimpóziumot szervezzünk?)
Sok esetben a gyártó egész termékszerkezetét (portfolióját) alapjaiban változtathatja meg egy
áttörőnek bizonyuló új gyógyszer. Tehát un. portfolio-stratégiát kell kidolgozni, melynek
során a létező és az új termék között optimalizált egyensúlyt kell képezni, a gyógyszerek
„életgörbéjének” (l. később) figyelembevételével annak érdekében, hogy a hosszú távú
profitmaximalizálást elérje. Ennek következtében alaposan kell ismernie
- mind az egész gyógyszerpiacot, annak jövőbeli alakulását,
- a termékpiacot és annak alakulását,
- marketing költségeket és
- létfontosságú a minél pontosabb időpontok, határidők megállapítása.
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A termékmenedzser munkaköre.
Olyan drága fejlesztési munka után, mint amit a gyógyszerfejlesztés jelent, igencsak nagy
bukás (sőt csőd), ha az új, kifejlesztett termék termékmenedzsere sikertelen: ezért a
köztudatban csak a sikertörténetek keringenek, a nagy bukások kevésbé (legfeljebb egyetemi,
oktató célzattal), mert a sikertelen termékmenedzsernek igen hamar kell más munka után
néznie.
Milyen felelősségei vannak a termékmenedzsernek?
1. stratégiai és taktikai marketing tervezés, beleértve más „input”-ok koordinálását
2. ő a brand bajnok
3. az eladási szervezet támogatása és kiszolgálása
4. felelős az eladásért és profitért
5. a marketing programok implementálásáért felel
6. felel az eladási előrejelzésekért
7. felel a büdzsé egyensúlyban tartásáért és annak monitorozásáért
8. integrálja az eladási rendszert és a marketinget a brand érdekében
9. felépíti a vevszolgálatot
10. tartja a kapcsolatot egyéb részlegekkel (pl termelés, disztribúció, minőségbiztosítás,)
11. vertikális és horizontális szok szinten érvéneysülő koordináló funkció
12. minden, a termék körül kialakuló mozgásnak a motorja kell legyen
13. végig kell kisérje a termék életciklusát (a K+F, a növekedési-, az érett-, declináló
fázisok, majd a helyettesítés-pótlás)
Milyen tényezők, folyamatok gátolják a termékmenedzser munkáját?
1. a növekedési kényszer
2. a profitmaximalizálás
3. az új termék bevezetésének költség-, és határidővonzatai
4. a sikeresség abszuolut igénye
5. a termékstratégia állandó felügyelete és illesztése
6. sok termékmenedzsernek hiányzik a tréningje a siker kikészerítéséhez
7. a múltbeli és jelenlegi marketing eszközöket „benchmarkolni” a jövő marketing
eszközeivel
8. konfliktusok az egyes részleges között
9. Ehhez járulnak még a külső kapcsolatok: az orvosi társaságokkal, családorvosoktól a
professzorig, a szakmai egyesületekkel, betegegyesületekkel, hatóságokkal (OEP,
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GYEMSZI-OGYI, stb), a nagykereskedőkkel, a médiával, sz ügynökségekkel való
kapcsolat, de kell kontaktus a versenytársakkal és a partnerszervezetekkel is.
A marketing döntéshozatal
Ez egy állandóan változó folyamat, sok visszajelzéssel és belső és külső környzetéből
származó befolyásoló tényezővel. Négy elem biztosítja a marketing struktúráját és mintegy
fókuszál és bátorítja a kreativitást és a hatékony marketinget.
-

felbecsüli, feltérképezi az aktuális jelenlegi helyzetet (ez egyfajta SWOT analizis),

-

megállapítja a sikerhez szükséges kritikus tényezőket és azok menedzselését,

-

a jövőbeli forgatókönyve(ke)t modellezi (mind a picra, mind a marketingre),

-

a koncepcióról végül elmozdul a költségek irányába (a tettekből pénzügy lesz).

A fentiekből látható, hogy a marketing egy nagyon összehangolt rendezett tevékenységsorozat, ami minden esetben a vevő/felhasználó érdekében, profit realizálása mellett történik.

Javasolt irodalom:
Kotler Ph.: Marketing. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest 1999.
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3.GYÓGYSZERMARKETING
A gyógyszermarketing az előző fejezetben ismertetett alapvonalaknak és tevékenységi
köröknek teljesen megfelelő, egy igen fontos kivétellel: a marketing tevékenység első részét
jelentő un. “az igény felkeltése” a gyógyszerek esetében speciális értelmelmet kap. Ugyani
számtalan betegség van, amitket még nem tudunk meggyógyítani –legfeljebb kezelni –ezért
az igény az új és új gyógyszerekre általánosan elfogadottnak tekinthető. Természetesen az
egyes gyógyszercsoportok (ATC csoportok) belső kialakulása már a speciális igények és azok
kielégítése mentén történik, de még sokáig nem szűnik meg az új és új gyógyszerek iránti
természetes igény.

A gyógyszerpiac
Sok tekintetben különbözik a gyógyszerpiac egyéb piacoktól. Ha a vásárlók szempontjait
nézzük, a fogyasztási cikkeket mindenki veszi és azonnal fizet érte, az ipari termékeket kisebb
réteg veszi, ugyan azonnal fizet, de döntései hosszadalmasak, míg gyógyszerpicon szintén
széles néprétegek fogysztják, de döntően a biztosító fizet, és a piac alakulását közbeépülve az
orvosok, kórházak döntik el. A gyógyszereket kis tételben vásárolják, magas egységáron, a
szedésük a fogyasztó számára kockázattal is jár, aminek etikai, hatósági, és jogi
konzekvenciái vannak.
A gyógyszerpiac (de általánosságban is a piac) fontosabb mutatói:
A piaci potenciál: Az egyes betegségek teljes kezeléséhez szükséges gyógyszerdorgalom
nagysága dobozszámban és értékben 100% -os gyógyszerszedési megbíhatóség mellett (ez
természetesen soha nem használható ki teljesen).
A piacvolumen: Egy adott időszakban a közforgalomban értékesített gyógyszerek forgalma.
A piaci részesedés: Az egyes gyógyszerek forgalmának részesedése az ugyanabba az ATC
csoportba tartozógyógyszerek mellett (piaci részarány). A piaci részesedéssel mérhetjük az
egyes piaci szereplők versenyhelyzetét; ebben igen fontos a gyógyszerek esetében a
hatékonyság, a mellékhatásprofil, a szer által nyújtott egy hatás (pl célszerv-védelem). A
verseny fokozza a termékdifferenciálást, ami viszont a fokozott és kifinomultabb marketingaktivitást kényszerít ki.
A piac definiálása során három alapvető kérdésre rögtön kell válaszolnunk:
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Melyik piacon is vagyunk jelen tulajdonképpen?
Milyen nagy ez a piac?
Kik az ügyfeleink?

Cardiovascularis gyógyszerpiac

Antihypertensivumok

Caantagonisták
nifedipinek

1. ábra: A piacok fragmentálódása
A rendszerváltás alapjaiban változtatta meg a magyar gyógyszerpiacot, amiben nagy szerepe
volt a szabadalmi rendszer változásának: korábban un. eljárásszabadalom volt hazánkban ami
a gyógyszergyárak ügyes kémikusainak lehetőséget adott az originátorhoz képest más (új)
szintézis-utak kidolgozására és így lett a végtermék azonos a nyugaton bevált sikertermékkel.
Indiában még ma is ez működik. Az Európai Közösséghez való csatlakozásunknak szinte első
feltétele volt a termékszabadalomra való áttérés, ami a végterméket szabadalmaztatta és védte,
bármilyen szintetikus úton is jött létre. Ezután a magyar gyógyszergyárakat vagy
felvásárolták, vagy generikus (lejárt szabadalmi védettségű) gyógyszergyárakká alakultak.
A gyógyszerpiacot nemcsak a megváltozott szabadalmi helyzet, hanem a kormányzati és
egészségügyi szervek befolyása is módosítja: minden termék forgalomba hozatali engedélyét
az Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetbe (GYEMSZI)
beleolvadt, de hatósági jogköreit megtartott, Országos Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZIOGYI) adja ki. Ha ártámogatásért folyamodik a cég, akkor az ármeghatározásban az Országos
Egészségbiztosítási

Pénztár

(OEP),

független

szervezetek,

pl.

ESKI

(GYEMSZI-
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Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet) az Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyért
felelős

Államtitkárság,

stb.

meghatározóak

lettek.

A

legfontosabb

ügyfele

a

gyógyszercégeknek az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP); ha támogat egy
készítményt, akkor van piaca, ha nem támogatja, akkor teljes áron a lakosság széles rétegei
nem tudják megvenni, ezért piaca szükségszerűen beszűkűl.

A gyógyszerpiac szegmentációja
Mivel igen sok a kezelendő kórkép, sok módszerre/technikára van szükség, a gyógyszerpiac
szegmentációjának vizsgálata elképzelhetetlen a marketing kutatási adatai nélkül. A
szegmentáció egy olyan eljárás, ahol próbálunk bizonyos szempontokból homogén
csoportokat képezni (pl. hatások szerint, vagy ATC csoportok szerint, stb.) lehetőleg úgy,
hogy az egyes csoportokon belül minél kisebbek legyenek a differenciák, míg a csoportok
között ugyanez minél nagyobb legyen. Sok esetben a piacszegmentálás kutatása egyben
alapját képezi a célcsoport-orvosok kialakításának is. Ez végül is kijelöli a vállalat
marketingjének játszóterét, milyen versenybe száll be, milyen áron stb.
Ahhoz, hogy a piacszegmentáció hatékony és korrekt legyen, a piac szereplői közül a vevők
(végfelhasználók/betegek) között olyan homogén alcsoportokat alakítunk ki, melynek alapján
a keresleti különbségek kimutathatók. Ilyen változók lehetnek területiek (lakhely típus,
településméret, tájegység), lehetnek demográfiaiak (kor, nem, család, nemzetiség, néha
vallás), társadalmi-gazdasági (foglalkozás /pl bányavidék, mezgőgazdaság, nehézipar stb./),
iskolai végzettség, jövedelem, esetleg életmód (vegetáriánus, bicsérdista, stb.) és végül lehet
csoportokat képezni magatartásformák szerint is (pl. jellemző-e a márkahűség, bizonyos
termékhasználati jegyek, személyiségi formák, milyenek a gyógyszerszedési szokások, sok
OTC gyógyszert fogyaszt-e, főleg kinek a tanácsára, hogy hatnak rá a média reklámjai, stb).
Mindezek alapján bizonyos fajta „farmakoepidemiologiai” térkép készülhet.A gyógyszertárak
számára fontos lehet, hogy a környéken melyek a leggyakoribb betegségek, milyen a
gyógyszerszedés

kultúrája,

a

gyógyszedési

megbízhatóság

(compliance),

milyen

gyógyszerformákat preferálnak, stb. Az ilymódon kialakított csoportok morbiditási
mutatókkal társítva szinte maguktól adják az orvos-célcsoportokat is.
Pl. a hypertonia kezelése számos gyógyszercsoporttal lehetséges:
ACE-gátlókkal: pl.

Tritace, Renitec, Accupril, Captropil, stb.és hydrochrorothiazidos

kombinációik
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Ca-Antagonisták: nifedipinek, amlodipinek és kombinációik,
Angiotensin receptor blokkolók: Cozaar, Aprovel, Diovan, Micardis, Teveten és
hydrochrolothiazidos kombinációik
Látható, hogy mennyi „mee-too” vegyület létezhet egy-egy terápiás csoporton belül, ezért
feltétlen szükséges a piac tiszta, világos és érthető meghatározása a határterületekkel együtt!
Megjegyezzük, hogy a “mee too” vegyületekre nagy szükség van az egyéni nonresponsabilitás miatt (a betegek adott hányada az adott gyógyszerre nem ad terápiás választ),
ezért kell egyénileg megtalálnunk a legmegfelelőbben ható készítményt (kombinációt). Így
haladunk az egyénre szabott gyógyszerelés felé…..
Kérdések:
-Mekkora a mérete a termékünk lehetőségeinek?
-milyen ügyfél/beteg/orvos kör tartozik ebbe bele?
-Kik az igazi versenytársak?
-Szükséges, hogy legyen növekedés, alternatívákat dolgozzunk ki (pl, lehetséges-e új
indikáció, van-e mód az un. „off-label” (törzskönyvezett indikáción kívüli) használatra?
-Mikor jön az újabb versenytárs?
-Miképpen definiáljuk a piacunkat, ha megrajzoltuk
Elsősorban a terméket (gyógyszert) pontosan le kell írni! „Mit tud?” indikációk,
kontraindikációk, figyelmeztetések felhasználhatóságok, interakciók, stb.
Ezután le kell írnunk ugyanezt a beteg szemszögéből (egyszer szedendő be, van-e
vérnyomásesés a szedés után, mellékhatások, ezek miképpen befolyásolják az életminőséget
(pl fülzúgás, köhögés), stb.
Végül kiválasztjuk azt a definiciót, ami a legjobban segít abban, hogy a versenytársakkal
összemérve számunkra növekedési lehetőséget biztosítson.
A gyógyszerpiac emberekből áll, akiknek reményei, elvárásai és igényei vannak és mi,
orvososk, gyógyszerészek vagyunk abban a helyzetben, hogy ezekben segítsünk nekik. Ezért
a jó marketing a problémák megoldását kinálja, nem egy kémiai molekulaszerkezetet.
Az IMS (International Medical Systems) adatai nem mindig elegendőek, hiszen
termékcentrikus

és

nem

eléggé

figyel

a

piacra.

Egészségügyi

környezetünk,

a

gyógyszertámogatási rendszer, az egészségbiztosító pedig túl széles ehhez! Nem szabad túl
lehatároltnak sem lenni (pl. gyermekkori epilepsia, vagy pl. egy olyan szer „amit mechanikus
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mű szívbillentyűvel rendelkező terhes anyák kaphatnak, ha egy bölcsességfogukat ki kell
húzni”). Nem szabad túlzottan a gyógyszertechnológiára sem hagyatkozni.

A célcsoportképzés
A piacszegmentálás megmutatja gyógyszergyár számára a lehetséges vásárlói csoportokat:
indokolja, hogy miért az egyik és nem a másik szegmenst kell választani.
A célcsoport –gyógyszerek esetében az orvosok, gyógyszerészek, a szegmentálás által
azonosított betegeket kezelő orvoscsoportok, melyeket elsősorban szakmai specialitásaik
alapján,

de

többször

márkahűségük

gyógyszerfelírási

szokásaik,

márka-,

illetve

gyógyszerismereteik, stb. alapján is további alcsoportokba kell őket osztani.
Ismert technika, hogy kategorizálják az azonos foglalkozású orvosokat: az A kategóriájút érdemes havontakéthetente látogatni és akkor márkahűsége tartható, míg a B kategóriásokat csak sokkal ritkábban érdemes,
illetve a C kategóriájúakat nem érdemes (mert egyrészt sok márkát ismernek és használnak, nem hűek egyikhez
sem, vagy nem is ismerik a szóba jöhető gyógyszereket, vagy korábbi tapasztalatok alapján alkalmatlanok a
orvoslátogatás szempontjából).

A koncentrált marketing lényege, hogy a vállalat erőfeszítéseit a piac egy szegmentumára,
vagy pár célcsoportra koncentrálja.
A koncentrált marketing egyik formája, ha egy addig üresen maradt piaci „niche”-t, rést
célzunk meg: ez lehet egy ritka betegségeket gyógyító/kezelő gyógyszer, egy ritkán
alkalmazott beadási forma, vagy ellenkezőleg, előretöltött fecskendő biztonsági feltéttel, hogy
a személyzet ne szúrja meg magát, stb. A terápiás niche-t általában specifikumokkal töltik ki,
a sokszor erre specializált kisvállalatok, akik a kis piac hátrányát, a méretük miatt alacsony
központi (overhead) költségekkel pótolják ki.
Az ún. differenciált marketing tevékenységben a piacot alkotó fontosabb szegmentumok
mindegyikét kiszolgálja a vállalat, sőt egyesek számára külön marketing-mix-et készít.
A differenciálatlan marketing során a gyártó ugyanazt a terméket kinálja valamennyi
lehetséges vevőnek/orvosnak/betegnek. Előre át kell gondolni, mely módszer segítségével
lehet gyorsan, a kompetitorok által behozhatatlan versenyelőnyhöz jutni.
„ Nem elég sikeresnek lenni! A többi dögöljön meg!” (Gore Vidal)
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Az alábbiakban felvázolunk 2 analitikai módszert, melynek segítségével láthatjuk
gyógyszerünk értékeit, előnyeit/hátrányait.
A SWOT analizis.
A külső tényezők (a piaci környezet) analizise abban segít, hogy meghatározhassuk a
stratégiánkat, lehetőségeinket (opportunities), vagy a külső fenyegetettségünket (threats). A
belső tényezők (a termék, a brand, a vállalat, stb.) abban segít, hogy a kompetitorokhoz képes
tiszta kép alakuljon ki a termék/gyógyszer erősségeiről (strenghts) és gyengeségeiről
(weaknesses). SWOT analizis gyakorlatilag mindenre készíthető: Ezt az analízist azonban
csak őszintén lehet csinálni, objektivitásunk elvesztése végzetes döntésekre sarkallhat.
Segítségével azonban felépíthetünk egy kompetitív stratégiát a brand-ünk részére, megértjük
az O&T és az S&W egyensúlyát.
Meghatározhatjuk azt a lényeges piacnövelő erőt, ami feltétlenül szükséges a stratégiánk
megvalósításához.
A BCG mátrix (Boston Consulting Group)
E mátrix elkészítése elhelyezi a termékünket a piacon annak fényében, hogy miképpen alakul
a piac növekedése, szembeállítva a termékünk piaci részesedésének alakulásával.
A növekedés iránya

1/a piac növekedése
A termék/gyógyszer relatív piaci részesedése
2. ábra: A BCG mátrix

32

Négy azonos hatású gyógyszer a BCG mátrixban (a körök területe a forgalmazott
mennyiséget jelzi). Természetesen a piros a „sztár”: nő a piac, nő a részesedés, míg a sárga és
a kék az un. kérdőjelek, a zöld az un „tejelő tehén”, rákölteni már nem kell, de még
profitabilis, a fekete azonban a „döglött kutya” (se piaca, se növekedése), ezt lassan ki kell
vonni, le kell cserélni.A termékprotfolio elmélet az PIMS-program során fejlődött igazán
(Profit Impact of Marketing Strategy): ez egy hatalmas adatbázis, amelybe több,mint 2000
üzleti egységre vonatkozó adatokat tett bele az ipar segitségével a Strategic Planning Institute.
Az elemzés során nyert számos tapasztalatot és összefüggést PIMS-elvek néven foglalták
össze. Eredményeik egyike a legegyszerűbb, az ún. BCG mátrix.
Behatolás a piacba - Piaci penetráció
A cél-piacnak azon hányadát, amit termékünk legalább egyszer elfoglalt, penetrációnak
nevezzük. A penetrációs stratégia egy külön marketing stratégia, mely során alacsony árakon
és igen erőteljes hirdetésekkel kívánjuk növelni a piaci részesedést.
A stratégiáknak még további 3 típusa van:

Offenzív: megtartani igyekszik az ügyfeleket
Fejlesztő: növeli a termékek számát
Agresszív: növeli az ügyfelek számát.

A termékpozicionálás
A marketingben ez igen fontos, lényeges és a termék sorsát eldöntő tervezési folyamat,
melynek során a marketing arra törekszik, hogy egy identitást adjon a terméknek, ami
megkülönbözteti őt a hasonló (mások) termékeitől, elkülönült előnyökkel és tulajdonásokkal
rendelkezik és mindezt orvosok/betegek-ben tudatosítani is képes. Az a folyamat, mely során
egy imázst/értéket építünk fel (ismert, de angol szóval „dizájnoljuk”) úgy, hogy a
felhasználók a célzott szegmentumban értsék meg, hogy hol helyezkedik el a brand, vagy a
vállalat a többi brandhez/vállalathoz (egyszóval a versenytársakhoz) való viszonyában.
Jack Traut híres kijelentése: „Különbözz, vagy meghalsz!”
A pozicionálást többféleképpen, több jellemző alapján el lehet végezni! Ilyenek pl. a
terméktulajdonság (pl. „gyorsan hat”, „biztonságos”, „erősít, még este is…”stb.), a
minőség/ár szerint (pl.”megszokott színvonalon…” , „még meg is takarít” stb), lehet az
alkalmazási terület (pl „a fő fájdalmára” , „kapar, ég a torka?” stb.), de pozicionálható a
termék bizonyos állandóan mellérendelt személyiség (pl. egy szinésznő), vagy ábra (kék rózsa
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az IBM-nél) segitségével, vagy földrajzi eredet szerint is („bordeaux-i bor, vietnami
tigrisbalzsam, indián varázsló keveréke”, stb.), de sok esetben a legnehezebb a
versenytársakkal szembeni pozicionálás (ui. tud-e valami újat?). A versenytársakkal szemben
sok esetben igen nehéz a pozicionálás az un. mee-too gyógyszerek esetében (szinte minden
nagyobb cég csinál pl. mee-to Ca-antagonistát, béta blokkolót, ACE gátlót, stb.) ahol felmerül
az un. class-effect jelensége, vagyis az, hogy az abba az osztályba tartozó gyógyszerek
mindegyike rendelkezik egymás tulajdonságaival, ( melyik kevésbé, melyik jobban), és igen
nehéz specifikumot kiemelni. Szerencsésebb az az originális gyógyszert előállító cég, aki az
illető osztályba tartozó első gyógyszert megcsinálta: ő meg tudja különböztetni magát.
A gyógyszertárak pozicionálása és megkülönböztethetősége elég bonyolult kérdés: a nagy
gyógyszergyárak ezért működtetnek/sponzorálnak un. referencia-patikákat. Új jelenség, hogy
az ún. gyógyszerészi gondozás elindulásával és kiteljesedésével a patikák által nyújtott
egyéb szolgáltatások különbözősége nagyban segíti a pozicionálásukat. Sok esetben a
gyógyszerek un. repozicionálására is szükség van: ha teljesen új indikációs területet fedeznek
fel (pl. a régen kivont Contergan-ról bebizonyosodott, hogy a legkiválóbb lepra-ellenes
gyógyszer, sőt származékait ma már immunológiai kórképekben alkalmazzuk). Arra is van
példa, hogy ha a gyógyszer nem teljesít az elvárásoknak megfelelően (és már lecserélték a
marketing felelőst), a csomagolás, az ár, vagy a disztribúció megváltoztatásával pozicionálják
újra.
A „brand” meghatározása (Kotler): a név, a fogalom, a szimbólum, (vagy a dizájn, vagy
ezek kombinációja) jelenti a brand-et, aminek az a célja, hogy egy eladó, vagy eladócsoport
termékét megkülönböztetten jelentesse meg és különböztesse meg a versenytársaktól. (Ilyen
pl az Algopyrin, melynek a nevét bizonyos falvakban jobban ismerik, mint a kólát: ezért az
un. ernyő-marketing (umbrella marketing) révén az algo- előalakkal számos új, gyorsan
penetráló brandet el lehetett fogadtatni: Algoflex, Algoflex M, stb.).
A termék az a valami, amit az a gyár állít elő, és a brand az a valami, amit a vevő
megvásárol. A terméket a kompetitor lemásolhatja, míg a brand egy unikum.
A termék hamar kimehet a divatból, lejárhat, a sikeres brand örökéletű.
Hogy juthatunk információ-forrásokhoz a piackutatáshoz, pozicionáláshoz, szegmentáláshoz?
Sok nyílt, jogszerű információforrás létezik, amit sikerrel forgathatunk: a cégforgalmi
statisztikákat, hatósági előiratokat, belső munkatársak által korábban készített jelentéseket,
javaslatokat, míg a külső információkra vagyunk kiváncsiak, számos weboldalon (Financial
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Times,

WHO,

stb.)

független

információkat

szerezhetünk.

Vannak

szakosodott

kutatóintézetek, nemzeti statisztikai hivatalok, kamarai jelentések, amikre elő is lehet fizetni:
pl. IMS International USA, Research International USA, Infratest, Németország, A.C. Nielsen
USA, stb., míg a SCRIP World Pharmaceutical News, AESGP report, továbbá számos hazai
szaklap és kiadvány (Gyógyszereink, OGYI közlemények, Gyógyszerészet, MAGYOSZ
Híradó stb. segít a tájékozódásban. Ezek un. másodlagos információk, amiket már valaki(k)
feldolgoztak. A primer információk beszerzése néha sokkal fontosabb a gyógyszermarketing
számára mint a szekunder, mert ezeket közvetlenül az orvosoktól, gyógyszerészektől, sőt
betegektől szerzik be. Ezek zömmel kérdőíves felmérések, aminek egyik szép példája
található Szabóné, dr. Streit Mária: Gyógyszermarketing (1999) könyvében. Az un.
mélyinterjúk során egyesével kérdezzük ki az orvosokat (nem nagy számban), míg a
fókuszcsoportos kikérdezés 10-15 főre szorítkozik: ez jó kérdések feltevése esetén ideális a
feltáró jellegű vizsgálatoknál. Eredménye nem quantitatív, sok függ a csoport tagjainak
kiválogatódásától (ezért torzíthat), továbbá nem olcsó. Hasznos felvilágosításokat kaphatunk
pl. arról, hogy a tervezett tabletta színe, formája, csomagolása hogy tetszik, mik a javaslatok
stb., de értékeltethetjük vele a vállalat egyes jellemzőit, beteg-attitüdöket, stb.

A fogyasztói és a szervezett vásárlói magatartás
A fogyasztói elégedettség növelése céljából fontos a magatartás ismerete. A fogyasztói
magatartás tulajdonképpen mindazon tulajdonságok és tevékenységek kifejeződése, amik a
termékek és szolgáltatások megvásárlása és használata során létrejönnek. A gyógyszerek
esetében a „kiválasztást” egy, a beteg által erre szakértelme következtében felhatalmazott
személy, az orvos, végzi. A korábban már láttuk, hogy a célszemélyek a gyógyszervállalatok
számára elsősorban az orvosok, OTC gyógyszerek esetén a betegek.
A gyógyszervásárlás folyamatában először a beteg felismeri, hogy nem egészséges (1),
majd keres egy orvost, akiben megbízik (2) panaszait elmondja és együtt keresnek a javulásra
megoldást (3): ez közös munka, mert az orvos javasol valamit, de arra a beteg allergiás stb.
végül kialakul a végső tanács (recept), amivel a beteg a döntést realizálja a gyógyszertárban
(4). Itt egyéb betegdöntések is bejöhetnek (hol van a patika, ismerős-e a gyógyszerész, stb.).
Végül a gyógyszer-beszedés után az un. vásárlás utáni tapasztalat (5) a legfontosabb
(meggyógyult-e, panaszai csökkentek-e, milyen volt a kiszolgálás, kapott-e kellő tájékoztatást
stb.).
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A fogyasztók (gyógyszerekre is igaz) típusai: innovátorok

2,5 %

korai befogadók

13,5 %

a korai többség

34 %

késői többség

34 %

sereghajtók

16 % (!)

Ha a gyógyszerész e folyamat korábbi fázisaiban már kapcsolatba került a beteggel, annál
biztosabb lehet benne, hogy tartós ügyfélre tett szert. De ha a tapasztalatok rosszak voltak,
soha többé nem látja.
A vevő-viselkedésének hierarchiája:
- ráfigyelés (avareness): ismeret arról, hogy a termék (gyógyszer) létezik
- érdek(lődés) : a vevő érdeklődése a reklám és a promóció következménye
- kiértékelés

: a vevő értékeli a terméket saját érdeke/igénye szempontjából

- vizsgálat (trial): a vevő „fennakad a horgon” és kipróbálja a terméket
- adoptálás

: a vevő továbbra is rendszeresen vásárolja a terméket.

Mind a marketing kommunikáció, mind az eladási prezentáció jelentősége ebben a sorrendben
növekszik.
A beteg/fogyasztó motivációja
A motiváció egy olyan belső lelkiállapot, ami az embereket bizonyos célok elérése irányába
mozgatja: A motívumok jelzik ezt a belső állapotot, felébresztik a szunnyadó energiákat és
irányt adnak nekik. Jelentősége a marketing szempontjából, hogy érdekeinknek megfelelően
irányítható. A 60-as években terjedt el Maslow szükséglet-hierarchia elméletének piramisa,
melynek legszélesebb alján a fiziológiai szükségletek és kielégítésük, e felett a biztonsági
szükségletek, majd a társadalmi szükségletek, végül a csúcs közelében az elismerés,
megbecsülés iránti szükséglet és csúcson az önmegvalósítási szükségletek állnak. Pl. az
egészség helyreállítása fiziológiás szükséglet, a beteg számára biztonsági szükséglet az orvos,
a kórház és a gyógyszertár is, ami a lelki-gátakat kell lebontsa és bizalmat kell keltsen. A
társadalmi szükséglet már szűkebb, hiszen az is lehet egy igény, hogy lássák, hogy ő drága
vitaminokat eszik, erős, fittnek akar látszani és presztizsmárkákat vásárol és nem szeretné, ha
betegségének jeleit észrevennék rajta. Az önmegvalósítás, a hierarchia csúcsa csak
egészségesen érhető el: ezért a prevenciós készítmények kerülnek előtérbe, valamint a magas
szintű gyógyszerészi gondozás. A compliance magas szintű betartatásában nagy szerepe van a
gyógyszerésznek: vannak notórius országok, ahol az orvos utasításainak 15%-át tartja be a
beteg távozás után, van ahol 70 %-ot.
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A beállítódás (attitűd)
egy olyan elsajátított készenlét, ami megmutatja, hogy eleve mi a fontos a vevő számára: ez
mindennel szemben is megnyilvánulhat pozitív és negatív módon: pl. van, aki csak szétrágva
eszi meg a gyógyszert, mások a kanalas szirupokat kedvelik Új termék bevezetésekor gyakran
találkozunk a régi iránti hűséggel, az új iránti negatív attitűddel.
Ezen kívül emberi az is, hogy tetszik egy új termék, mégsem tudom megvenni. Az attitűdre
vonatkozó vizsgálatok csak látszólag egyszerűek, a következtetésekben könnyen hibázhatunk.
A szervezett vásárló
az a piaci szereplő, aki nem magának, hanem egy formális szervezet részére vásárol
(nagykereskedelem, de a patika is). Ezért viselkedését inkább a gazdasági racionalitások, a
nagy volumenű/értékű vásárlások, rabatt, eladói/vevői összefonódások, a viszonosságra
törekvés jellemzi. Magatartásukat, döntéseiket meghatározzák a termék(ek), szolgáltatások
iránti igények. Gyakran fixálódnak egy-egy beszerzőhöz, céghez, és tartós megbízható, jó
viszony és szolgáltatás mellett az újravásárlás is problémamentes. Ugyanakkor a szervezett
vásárlót, mint egyént szintén számos szubjektív tényező befolyásolja. A beszerzés jelentősége
még a kis patikákban is felértékelődött, az ismerősök, „régi kuncsaft”, új ismeretszerzési
lehetőségek (internet) létrehozták a kapcsolati marketinget.
A vevő/orvos/gyógyszerész/betegegyszóval az ügyfél megértése:
A marketing alapja a folyamat, mely során felgerjesztjük, identifikáljuk, elfogadjuk és
kielégítjük az ügyfelünk igényeit. Ezért nemcsak szám-, foglalkozás stb. szerint kell
orvosokat szegmentálni, hanem a beteget is meg kell érteni! Kulcsfontosságú a viszonyuk a
tervezett termékhez! Ez is analízist igényel! Pl. egy schizophrenia gyógyszer esetén: ismerni
kell a város (terület) orvosait, a kórházi és rendelőintézeti orvosokat, a családorvosok és
szakorvosok számát és végül a schizophreniát kezelő psychiáterek számát. Lehet egy
szegment, akik a hatékonyságra és biztonságosságra érzékenyek, más csak ellenőrzést
igényel, mert bevált gyógyszere van, ismét mások igen ár-érzékenyek és vannak, akik
presztízsgyógyszereket is megvásárolnak.
- Az első szegment hajtóereje a páciens profil, a magas életminőség (QoL: Quality of Life)
igény, a legjobb kezelést igényli, hat rá a hatósági nyomás, rokonok stb. Ezek követik az
ajánlásokat, nem hiszik el a mellékhatásokat és keresik a többletszolgáltatást, parnerséget.
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- A második szegment hajtóereje szintén a páciens profil, az adminisztratív nyomás: ez
egyszerü un. disease management. Elég ellenállóak a kollaborációt illetően.
- A harmadik csoport hajtóereje a betegségek, de reluktáns a promócióra, alig meggyőzhető.
- A presztizs-hajtotta csoportot a siker iránti elkötelezettség is hajtja, hisz a legjobb
kezelésben, kétségei vannak a mellékhatásokat illetően, nyílt, kommunikatív.
Validálni kell a szegmentációt is arra vonatkozóan, hogy valóba jó tükrözi-e az igényeket,
motivációkat. Más kérdés, hogy az eladási hálózat (sales force) képes-e megérteni ezeket a
szegmenteket és ez hasznos-e számára. Az is kérdés, hogy az ügyfélszegmentáció képessegíteni kritikus döntések meghozatalában (a fő üzenet kidolgozásában, programfejlesztésban
stb.). Fontos kérdés, hogy ez a szegmentáció miképpen találkozik a stratégiai marketing
kihívásaival.
Látnunk kell ugyanakkor és feltérképeznünk az un. nem-felíró ügyfeleket is! Ezek a legfőbb
véleményalkotók (már nem ír receptet), nővérek, kórházi gyógyszerészek, konzultánsok,
vezető szakorvosok, miniszteriális emberek, a betegek és hozzátartozóik, stb. Ismernünk kell
hatásaikat a termékre, a promócióra és a szegmensek rájuk gyakorolt hatására (pl
betegegyesületek ragaszkodása egyes gyógyszerekhez). E marketing tevékenységek
összeségét ügyfélmenedzsmentnek is nevezik. Ennek értelme, hogy hosszú távú
ügyfélkapcsolatokat épít ki, felépíti és fenntartja a lojalitást a céghez és hosszú távon garantál
profitot. Ha kiépíti az ügyfélkapcsolatot, azt fenn is kell tartani, individualizálni kell a
viszonyokat. Van, hogy az ügyfelek 20%-a adja az eladásaink 80 %át, és lehet olyan is, hogy
1 %-a adja a 22%-át, de 4 %-a csak a 26 %-át: ezek között számtalan variáció lehetséges. Egy
biztos: a jó ügyféldifferenciálás növeli a befektetések visszatérülését.

Betegáramlás, betegutak
Ennek ismerete specifikus a gyógyszermarketing termékstratégiája szempontjából: ismernünk
kell számszerüleg az eddig kezelt, kezelésre váró és valószinüleg fel nem ismert eseteket,
tudnunk kell, hogy egyes –a termékünkhöz tartozó - betegségek ellátása hogyan történik,
milyen a betegirányítás, mikor, milyen állapotban hova kerül a beteg és milyen megoldások
születhetnek.
Mennyi a lehetséges betegek száma?
Az ellátást igénylő betegek száma
Az orvoshoz fordulók száma
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Mindenki kap pontos diagnosist?
Hány beteg kap receptet betegsége kezelésére
Mennyi ideig tart a kezelés? Mennyi időre kapnak ellátást?
A mi készítményünkre hányan kapnak receptet?
Hányan használják a cég brand-jét?
Betegáramlás vizsgálata tehát kulcsot ad a kezelés módjának lebonyolítását illetően.
Meghatározza a résztvevők viselkedését a beteg-útban, a változások lehetőséget, és azt, hogy
hol kell erősíteni a felírásgenerálást, és hol van a „point of flex”, ahonnan a felírás már nem
folytatólagosan nő, hanem lekonyul (telítődött termékünkkel a piac).
Ebben a fázisban megérthetjük a marketing tevékenységünk kihívásait az adott
termékkel(gyógyszerrel) kapcsolatban, megértjük, hogy a felméréseinket, analiziseinket merre
fókuszáljuk, milyen stratégia szükségeltetik ehhez, és főleg, hogy hol vannak a piacunk
határai!
Az alábbiakban látni fogjuk, hogy a piackutatás soha nem érhet véget, csak a brand
eltűnésével.
Miképpen végezzük a stratégiai tervezést?
A tervnek meg kell felelnie az aktuális helyzetnek és feltétlenül ki kell hasson a brandstratégiára, arra, hogy miképpen lehet a terv sikeres! A terv típusai különfélék lehetnek:
- Megvan(nak) azok a pont(ok) a folyamatban, amire fókuszálnunk kell
- Kell speciális analízis a világos áttekintéshez és annak értéke/ára
- Hol szükséges újra áttekinteni a piacot?
- Milyen stratégiákat választhatunk?
- E scenáriók megvalósítása során milyen megközelítéseket alkalmazhatunk?
Egy példa a leggyakoribb kérdésekkel kapcsolatban:
A piac :

Nagy/kis volumenű?
Stabil/állanóan változó?
Növekvő/csökkenő?
Átállítás egyszerű/bonyolult?

A vevők/orvosok/gyógyszerészek/betegek:
Családi orvosok/specialisták?
Koncentrált a piac, vagy széles?
Sok a beteg/kevés a beteg?
Beteg-megelégedettség mértéke?
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A versenytársak:
Fragmentáltak?
Kicsik/nagyok?
Fő üzletágat képviselnek (core business), vagy sem?
Belső elvárások: Áttörő sikertermék (blockbuster) ?
Árva gyógyszer (orphan drug)?
Az életciklus fázisa?
Mekkora beruházási keret van?
Mekkora a megtérülés?
Az alkalmazott stratégia lehet:
Tradicionális vagy „innovativ” megközelítésű ?
Szélesen támad, vagy specifikusan ?
Közvetlen, vagy közvetett
Hány reálisan létező scenárió van ?
Hány scenáriót kell figyelembe venni ?
Milyen stratégiai lehetőségek vannak ?

A SOSTAC model
Abban viszont biztosnak kell lennünk, hogy tervünket arra a szituációra készítettük-e, ami
valóban fennáll! Továbbá az elkészített analiziseket a megfelelő szinten készítettük, ami a
megfelelő információtömeget generálja számunkra, végül a kialakított stratégiák kompetitivek
és reálisak.
Erre való az un. SOSTAC model:
S ituatió analízis

:

Hol vagyunk most?

O bjektív felállás

:

Merre akarunk menni?

S tratégiai tervezés

:

Hogyan menjünk arra? (szegmentáció, piackutatások stb.)

T aktika

:

Milyen módszerekkel és ki csinálja?

A kció

:

Hogyan, milyen területen, milyen frekvenciával?

C ontrol

:

Milyen eredményt értünk el? Mit kell korrigálni, vagy
illeszteni?
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A gyógyszer „életgörbéje”
A gyógyszer életgörbéjének legegyszerűbb vázlata, az egyes szakaszok alatt végzendő
marketingfeladatokkal:

termékbevezetés (launch)
célcsoportok

növekedés

vizsgálatok

érettség

hanyatlás
felhasználói

a piac állapota percepció

szegmentáció

attitüd,

repozicionálás

„aratás”
elaszticitási

teszt
szegmentáció tudás, megértés, profil
tesztek: ár,

pozicionálás

promoció

koncepció

go/no go

név,

kompetitorok piacszerkezet

csomagolás lépései

új piaci lehetőségek
termékmódosítás

potenciál

új ár, új piac

„line extension”
új indikációk

lojálisok?

új felhasználók

pozicionálás

kompetitorok
igény kielégítés

3. ábra: Az gyógyszer egyszerűsített életgörbéje.
Ebből is látható, hogy a piackutatás, a pozicionálás-repozicionálás, szegmentálás szinte
állandóan végzendő marketing feladatok.

Benchmark
A benchmark nagyon nehezen lefordítható főnév és ige is egyben: tulajdonképpen az össze
nem hasonlítható tulajdonságok alaján végez egy semiquantitatív összehasonlítást: mit
csinálnak a többiek, a kompetitiorok mit(miket) csinálnak jobban, mint mi, és applikálható-e
az ő esetük(eseteik) analizise a mi stratégiánkhoz? A benchmarking nem másolatkészítés!
Fő erénye, hogy kimutatja a fő különbségeket, a lehető legmagasabb fokon standardizál és új
ötletekkel szolgálhat.
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A mi gyógyszerünk skálája
1

a kompetitor skálája
10

1

10

Mennyire új a szerkezet
Hatásszélesség
Hatáserősség
Alkalmazás egyszerű
Alkalmazás bonyolult
Ára
Íze
Mekkora OEP támogatás
stb.
4. ábra: Benchmarking
Felmerül a kérdés, hogy e bonyolult (és annak is látszó) különböző feladatokat hogyan
koordinálják, hogy alakulhat ki egy ennyire szerteágazó tevékenység-tömegből egy világos,
de a versenytárs számára idejekorán még nem észlelt, proaktív, de állandó visszajelzéseket
igénylő stratégiai szervező munka, továbbá, hogy ki a felelős ezért.
Erre jött létre a számos egyetemen fragmentjeiben tanított, de soha nem tankönyvszerűen,
előre kidolgozott receptek szerint végzett bonyolult tevékenység,
A marketing mix és a gyógyszer
A marketing-mix a marketing eszközök alkalmazásának részleteit jelenti a 4 (7) P fogalomrendszere segítségével.
A gyógyszer, mint termék
A gyógyszer több ponton különbözik egyéb termékektől: elsősorban az új, originális
gyógyszerekre vonatkozó igényt nem kell felkelteni, mert még számos gyógyíthatatlan és
befolyásolhatatlan betegség létezik. Ugyanakkor a meglévő gyógyszerekkel, valamint a
fejlesztés alatt állókkal szemben, mind az orvosoknak, betegeknek, mind a hatóságoknak
számos teljesítendő feltétele és igénye van (mellékhatásminimalizálás, biztonságosság, stb.)
A gyógyszer mellé adott kiegészítő tanácsok, (életmód, rendszeres kontroll, stb.) a gyógyszer
expediálását szolgáltatássá változtatják, ezért a betegek a brandről a gyártóra asszociálnak.
Ezért nem alakul ki cég iránti lojalitás az alapanyaggyártók esetében.
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A termékkínálat alatt a vállalat által kínált gyógyszerek és szolgáltatások összeségét,
választékát és ennek összértékét értjük. Minden nagyobb K+F aktivitással rendelkező
gyógyszergyár lassan specializálódik és már az image-ról tudni, hogy jó daganatellenes
szereket, vagy antibiotikumokat, vagy kardiológiai szereket gyárt. Sok gyár egy-egy
betegségcsoport komplex kezelésére alkalmas termékcsoportot forgalmaz.
Az originális gyógyszerek teljes körű fejlesztését csak az igazán nagy vállalatok végezhetik
sikeresen, de újabban a géntechnológiai termékeket kis, erre specializált cégek állítják elő. A
kémiai-farmakológiai-toxikológiai fejlesztés során kb. 20.000 molekulából lesz 10-20 humán
fejlesztésre alkalmas, és ezekből 1 lesz igazán gyógyszer: ma már ennek összköltsége 8001000 millió USD, aminek tetemes hányada a humán I-II-III fázis vizsgálati költségek. Ez az
egyik legtőkeigényesebb iparág, megtérülési ideje 9-10 év és világos, hogy a sikeres
gyógyszernek a kidobott molekulákra költött kiadásokat is „be kell hoznia” és jelentős
nyereséget is kell képeznie a tulajdonosok számára a Vállalat fenntartása mellett.
A gyógyszerek, mint termék-mix
„A termék az, amit a fogyasztó annak tart és nem az, amit a termelő annak vél” (Kotler 1992)
A gyógyszereket kutató és gyártó cégek termékeiket piaci értelemben kezelik és olyan
cikknek tartják, amit szakmai érvek alapján értékeítenek – hisz az orvos szakmai érvek
alapján dönt alkalmazásukról. Ezért elsősorban belső tulajdonságaik fontosak (hatékonyság,
biztonságosság, szegényes mellékhatásprofil, könnyű alkalmazhatóság, jól követhető,
kiszámított felszívódás és metabolizáció, stb.) Az, hogy milyen külső tulajdonságaik vannak,
szintén fontos lehet (alkalmazási forma: tbl. inj. spray, kúp stb, csomagolás: trópusálló, tartós,
informatív, előretöltött fecskendő stb., márkanév: Bayer Aspirin). Ma már pl vérnyomás-,
lipidcsökkentők esetében alapvető elvárás a nyújtott hatástartam; a napi egyszeri szedés.
A gyógyszeripar igen sokat költ a minőségbiztosításra: ezzel a felhasználók biztonságérzetét
növeli és a hatóságok követelményeinek tesz eleget. A legfontosabb a gyógyszerbiztonság ( a
mikrobiológiai tisztaság, stabilitás, szennyezőanyag tartalom minimalizálás, stb.) amiket
számos közbeiktatott ellenőrzés, validálás, a dokumentált gyártás (Drug Master File - DMF
készítés) biztosít és ennek nemzetközi irányelvei vannak.
A gyógyszerek szabadalma(i), védjegye
A szabadalmi védettség a termék kitalálója számára monopolhelyzetet biztosít a gyártásra és
forgalmazásra egy adott időtartamra. A védjegy örök jelet ad a márkának, tulajdonjogot,
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anélkül, hogy kizárólagosságot biztosítana neki. Miután a védjegy csak szimbolizálja a
terméket, a szabadalmi védettség ideje alatt kell az ügyfelek fejében társítani a terméket a
védjeggyel, hogy a szabadalmi oltalom lejárta után is márkahűséget mutassanak. Fontos, hogy
a márkanév, ami a minőségre utal és a védjegy, idejekorán be legyen jegyeztetve. A generikus
nyomás ellen segítség lehet a jól hangzó márkanév és védjegy. A kutatás preklinikai fázisában
a tervezett gyógyszermolekulát általában cég-kódszámmal jelzik, majd nemzetközi
szabadnevet kap. A klinikai fázisokban már ajánlatos a védjegyeztetett név, azért, hogy ne
kétszer kelljen az orvosoknak megtanítani. A védjegy levédések hosszadalmassága, az egyes
országokban uralkodó különböző szabályok ezt a kérdést bonyolulttá tették. Mindenesetre a
Pfizer a bevezetés előtt már 2 évvel elindította a Viagra védjegyeztetését. Hazánkból az
Algopyrint és NO-SPA-t említhetnénk. A jól csengő névnek értéke van: megváltoztatása
kimutatható kárral jár: ezért létezik ma még Oroszországban és a FÁK-ban a Chinoin, mint
forgalmazó, holott a Sanofi már idehaza a saját cégnevével forgalmazza ugyanazokat. A
márkanév (a brand) főleg az OTC (nem receptköteles) gyógyszerek forgalmazásánál fontos (l.
a brand építésnél), sőt több terméket is összehozhat egy márkanév alatt (umbrella brand). A
cég azonban specializálódhat is (pl. daganatokra, szemészeti, bőrgyógyászati szerekre). A
márka alapfeltétele, hogy ismert legyen (mély legyen a penetrációja), elfogadott legyen. Ezt
kell állandó termékismertetéssel, reklámozással elérni (ez elég drága!).
Röviden a generikumokról
Az 1994. évi VII. törvény életbe lépésével érvénybe lépett a termékszabadalmi oltalom
Magyarországon és lehetetlenné vált a más eljárásszabadalmú reprodukciós termékek
kidolgozása. Ettől kezdve csak originális és generikus termékek vannak a piacon. A generikus
gyógyszerek előállítása a szabadalmi védettség lejárta után (általában 20 év) lehetséges, ami
azt jelenti, hogy K+F ráfordítás nélkül ugyanazt a hatóanyagot felhasználva lehet
készítményeket gyártani. Fontos azonban: a Hatóság előtt igazolni kell, hogy a generikus szer
un. bioequivalens az originátorral! A bioequivalencia-vizsgálatok bizonyítják ezt, ahol a két
szer kinetikai györbéje AUC-értékének <20%-al szabad eltérnie egymástól. (AUC = area
under curve, görbe alatti terület) A generikumok előállítására egy új iparág szakosodott: az
originális gyógyszerek árának 10-30%-áért kerülnek forgalomba. Az egyes országok
gyógyszerforgalmazásában a generikusok különbözőképpen jelennek meg, de mindenképpen
az a trend, hogy a társadalombiztosító és az egészségbiztosítók előnyben részesítik az olcsóbb
generikusokkal való kezelést. Ez különösképpen a nagy piaci sikerű készítményekre
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vonatkozik (fluoxetin, omeprazol, stb.). Amennyiben az originátor a piaci részesedéséből
minél többet, minél tovább meg akar tartani, többféleképpen védekezhet:
- kifejleszti saját autogenerikusát és akkor a piacának egy szelete megmarad,
- új indikációs területet talál (medical know-how), amivel további 5 évet nyerhet
- megtervezi termékének teljes életidejét (life cycle management)
- új, követő molekulát vezet be legalább ekkora hatékonysággal és biztonságossággal,
- több, új kiszerelési formát készít, (kapszula→gyöngykapszula)
- diverzifikál: több kiszerelési formát készít (2 mg-5mg-10-mg stb.)
- lecsökkenti (jelentősen) az originátor árárt is.
- ha lehet, kijöhet nem-receptköteles (OTC termékstratégia) formában.
A nem receptköteles, OTC (over the counter) gyógyszerek:
Nem minden gyógyszer válhat OTC gyógyszerré. A receptkötelezettség megszünése teret nyit
az öngyógyításnak, ezért igen szigorú kritériumok alapján dönt a Hatóság (és nem a gyártó)
az OTC-gyógyszerré minősítésről.
Fontosabb kritériumok:
- a biztonság (a hosszabb szedés sem okozhat bajt)
- a nagy dózisszélesség (nagyobb dózisok sem okozhatnak bajt)
- a mellékhatások minimális volta,
- a szer szedése nem fedhet el más betegség komolyan veendő tüneteit,
(félrediagnosztizálás), nem okozhat késést a diagnozis felállításában
- a szer legyen igazán és bizonyítottan hatékony
- az alkalmazás indikációja feltétlenül egyértelmű legyen
- a kezelendő népességnek birtokában kell lennie az egészségi ismeretek azon
minimumával, ami az öngyógyítást veszély nélkül lehetővé teszi
- a gyógyszernek megfelelő színvonalú, világos termékismertetővel kell
rendelkezni a biztonságos alkalmazáshoz.
A generikus és OTC termékek elterjedésével együtt is biztosítani kell az új, innovatív
gyógyszerek kutatását és piacra jutását: a követelmények hatalmas megnövekedése kétségessé
tette, hogy nam-e értelme originális kutatásnak. Sokan „kiszálltak” a versenyből, mert a
„tejelő teheneik” túl korán kaptak generikus támadást. Ezen a szabadalmi védettség
változtatásával lehetne segíteni.
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A fentebb elmondottak ismerete szükséges a gyógyszerek életgörbéjének megrajzolásához.
Minden gyógyszer annyi időt tölt a piacon, ameddig el nem avul, illetve forgalmazása
veszteségessé nem válik. Ekkor ki kell vonni. A gyógyszerek életgörbéje általában a
gyógyszerre specifikus, hisze az új indikációk felfedezésével, az ahhoz való alkalmazkodással
nemcsak a már mutatott harang alakú görbe, hanem kétpúpú-, sőt több púpú életgörbe is
lézezik (pl. az aszpiriné).
Minél több az új felfedezés, annál több szakaszra bontható egy életgörbe.
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Eladási mennyiség
Idő
5. ábra: A gyógyszer teljes életgörbéje
0-1: kutatás-fejlesztés (K+F), 1-2: bevezetés, 2-3: növekedés, 3-4: érettség, 4-5 csökkenő érettség, 5-6:
csökkenés, 6-7 első megújúlás (második érettség), 7-8: második csökkenés, 8-9: harmadik érettség (második
megújulás), 9-10: végleges csökkenés, elavulás, kivonulás

Ezen fázisok alatt a marketingesnek mindig az aktuális fázishoz kell alkalmazkodnia,
költségeket, aktivitásokat, eladási kapacitást változtatni, mindent többször újragondolni és
állandóan igényelni a K+F-től az újabb és újabb adatokat. Példa: az aszpirin, mint az első
időben lázcsillapító, majd fájdalomcsillapító és antirheumatikus, utoljára, mint thrombocyta
aggregáció gátló és a hypoxiás vasculárs események prevenciója. Van olyan, hogy az első
fázis „lefejeződik”: ez történt a thalidomiddal, (az érettség fázisában derült ki
teratogeneicitása, ezért kivonták): de évek múlva kiderült, hogy az eddig ismert
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leghatékonyabb lepra ellenes gyógyszer, végül újabban hatékony gyógyszere számos
immunbetegségnek (myeloproliferativ betegségek, vasculitisek, myeloma multiplex stb.),
ezért most már származékait fejlesztik. Az említett szakaszok időtartama, intenzitása változó.
A termék a megismertetés fázisában monopol-, a növekedés fázisában oligopol, az érettség és
telitettség, sőt még a hanyatlás kezdeti fázisaiban monopolisztikus tökéletes helyzetben lehet,
majd végül újra oligopol helyzetű lesz. E fázisok minegyikében változnak a ráfordítások és
változik a profit: természetes, hogy a profitmaximalizáló fázist kell kitolni.
A versenystratégia típusai:
A már említett számos analízis, szintézis és termékmenedzseri tervező munka utána stratégiai
marketing és a termékstratégia kidolgozása következik. Az USA-ban Porter alakította ki a
termékverseny stratégiát, aminek egy részét a gyógyszerekre is vonatkoztathatjuk
1. differenciáló stratégia: ha a gyártónak jelentős K+F potenciálja van, új molekulát fejleszt,
aminek a tulajdonságai eltérnek az eddigiektől, vagy az OTC piacon a régi vegyülettel, nagy
reklámzajjal a marketing kommunikációval differenciál
2. Költségvezető stratégia: mindent a pénzügy vezényel, ez leginkább a generikus gyártókra
érvényes, ahol árharc lép fel. E gyártók feltételezik, hogy az originalitást gyártó képtelen az
eredeti 30%-ára levinni az árat, ezért kiszorul. A generikus fejlesztési költség (ami azért van
és pár tízmillió forint!) sokkal kisebb a K+F ráfordításoktól. Ez ellen a generikus viselkedés
ellen védik magukat az originalitást gyártók az un. autogenerikusok piacra dobásával.
3. Fókuszáló stratégia: ez többféle lehet: (i) lehet a vegyületre fókuszálni és annak minden
lehetséges alkalmazási formáját, kombinációját kidolgozni és azokat márkanevekkel
árusítani.(pl paracetamol-Coldrex, nifedipin-Cordaflex (tbl.,spray,retard) (ii) földrajzilag úgy
lehet, hogy a helyi gyártó csak a lokális igényeket elégíti ki, nem exportál, olcsón elégíti ki a
hazai ügyfeleket (az beválik az OTC gyógyszerek esetében), míg a (iii) niche stratégia egy
igencsak szűk szegmensre fókuszál: e stratégiát követhetik az OTC-gyártók és az árva
(orphan) gyógyszereket gyártók: pl gyógyszerek a Gaucher-kór, a Wilson-kór, vagy a
mucoviscidosis kezelésére.
A marketingháború
Kotler, a marketing pápája még csak elkezdte, de Ries és Trout kifejezetten a hadviselésben
alkalmazott szóhasználatot vette át a piaci verseny és a stratégiák leírásakor. A
marketing szakemberei háromezer év háborúskodás tapasztalatait átvéve ugyanazt a
terminológiát használják, mint Karl von Clausewitz, a háború nagy teoretikusa:
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1. A túlerő szabálya: a nagy cégek legyőzik a kis cégeket (több ráfordítás, több
eredmény).
2. A védelem fölénye: a piacvezető helyzete könnyebb, mert a sikeres támadáshoz
háromszoros túlerő kell (nagyon drága lenne a Pfizert legyőzni). A logisztika és a
kommunikáció lassúsága miatt a védekezőnek elég ideje van ellenlépésekre.
3. Frontális támadás: ha a marketing-mix minden eszközét optimalizáltan bedobja: u.i.
originális a termék (még sokáig egyedülálló lesz saját ATC csoportjában), megfelelő
az ára, hatékony a terjesztés, jó az orvoslátogató csapat, nagy a reklámzaj, a hirdetés
és jó a PR-tevékenység.
4. Támadás az oldalszárnyakon (a bekerítés veszélye): ha gyenge pontot(kat) használ ki a
támadó: pl. ha ismerten rossz az ellenfél marketinges csapata, vagy nehézkes az
elosztás. Ekkor a gyengeség(ek)re kell koncentrálni.
5. Bekerítő támadás: ha több, kisebb frontot nyit a támadó; pl több új kiszerelést fejleszt,
(esetleg más-más indikációra), OTC-be teszi egy részét, stb. Ez igen drága eljárás.
6. Kitérő hadművelet („rugalmas elszakadás”): ha új piacokat tár fel (kiterjeszti a
törzskönyvezéseket számos országra)
Ha a piacvezető cég támad, akkor a követőknek az alábbi védekezési lehetőségei vannak:
1. Mozgékony védekezés: ha piacdiverzifikációval próbálkoznak
2. Megelőző-támadó védekezés: ebben az esetben igen fontos a jól-informáltság a
támadó versenytársról, ha meg akarja előzni a támadást. Ez csak akkor lehetséges,
ha az illető gyógyszer generikus (vagy OTC) versenytársának a fejlesztése a
befejezéshez közel van, és van elég fedezete egy széleskörű, intenziv marketing
kommunikációs hadjáratra. Másik lehetősége a jelentős árcsökkentés.
3. Védekezés az oldalszárnyakon: Ha azokat éri támadás, akkor az erőforrásokat oda
koncentrálja (pl. javít a disztribúción, áldoz a marketing-csapat lecserélésére, stb.)
4. Ellentámadás: Ezt csak nagy anyagi, fejlesztéses és marketing ráfordítással lehet
megcsinálni és nagy a veszélye az állóháború kialakulásának (pl. Coca vs. Pepsi
Cola).
Termék-kannibalizmus: akkor lép fel, ha az új termék a vállalat régebbi termékeitől túl nagy
piaci részsesedést vesz el, adott esetben a régi márkát tönkre is teheti. Típusos eset az un.
autogenerikus kifejlesztése. Sok esetben azonban (ha ügyelnek az időpontokra, a célcsoportra
és szegmentálásra) az új terméke alig csökkenti a régi forgalmát. Az un. biotechnologiai
„high tech” termékeknél így is gyakori, mert igen gyors a váltás! Ilyenkor nincs más
választása a cégnek, mert meg kell tartania vevőit és meg kell előznie versenytársait!
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Marketing innováció:
Az új termékek bevezetése a legfontosabb esemény a gyógyszergyárak életében: az állandó
újítás, megújulás szinte állandó, a termékek életgörbéje egyre rövidül, számos új változat
árasztja el a piacot. De az új termék mindig a marketing innováció legfontosabb része marad:
ez tehát egy olyan alkalmazása a marketing eszközöknek, ami új termék, szolgáltatás,
vásárlási körülményt, stb. eredményez. A marketing innováció fontos a gyógyszertárak
életében is, ahol új és új szolgáltatásokkal (gyógyszerészi gondozás, hatékony
betegtájékoztatás) találkozik a vevő.
Árképzés
A sikeres vállalatok nem is olyan régen – a 90-es években – tértek rá arra, hogy áraikat a
marketing stratégia részeként egy koordinált, kutatásokon és számításokon alapuló exakt
folyamat végeredményeképpen alakítsák ki. Az árnak illeszkednie kell a gyár filozófiájához:
nem mindegy, hogy tömegcikket, vagy Rolex órát ad el. Igen szoros koordinációt igényel
különböző csoportok között: (1) a számvitel készít költségbecslést, (2) a gyártás kialakítja az
optimális üzemméretet a várható termékigényre, (3) a gazdaságos gyártást, (4) a marketing
árstratégiát készít (5) a pénzügy beilleszti a vállalat egészének pénzügyi helyzetébe, (6) a
kontrolling folyamatosan ellenőrzi a költségeket, (7) biztosítják a folyamatos belső költségek
csökkentésének lehetőségét a K+F-en, a gyártáson, az értékesítésen, vevőszolgálaton,
promóción belül. Az értékesítés elvárhatja, hogy adhasson árengedményt, a marketing
ragaszkodhat a kötött árhoz: mindenki a nyereségmaximalizálás lázában ég, de
kompromisszumokat kell tudni kötni: így alakul ki végül a termelői (ex factory) ár, ami
természetesen tartalmazza azt a fedezetet (hasznot), ami erre az új termékre esik a vállalat
egészén belül és biztosítja a további fejlesztések fedezetét is a részvényesek hasznával együtt.
1. Az ún. költségelvű árképzés esetén az elvárt nyereséghozamot hozzáadják az
összköltséghez, de ez csak nagy monopoliumok esetén vezethet célra, mert nem kell
figyelembe vennie a kisebb versenytársak olcsóbb árait.
2. A fedezetszámítás az állandó és a változó költségekkel, a termelési volumennel operál és a
becsült értékesítési árbevételre támaszkodva határozza meg az ún. fedezeti pontot: azt a
termelési szintet, ahol az árbevétel megegyezik az összköltséggel (ez a minimálisan gyártandó
mennyiség, még haszon nélkül: ennél több kell!).
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3. Sokkal nagyobb feladat a kereslettől függő árképzés, amikor is figyelembe veszik az
életgörbe szakaszait: igencsak oda kell figyelni a bevezető ár meghatározására. A termékgörbe
alapján lehetséges, hogy
(i) a gyár maga határozza meg az áraz (progresszív árkalkuláció),
(ii) már meglévő, hasonló termék árához igazít,
(iii) a már kialakult piaci árviszonyokat veszi figyelembe (retrográd módszer),
(iv) a felhasználási lehetőségeket veszi alapul és értékelemzésen alapuló árat alkot.
4. A lefölözéses árképzés során a gyógyszergyár magas induló árat állapít meg (különösen
originalitások esetén), hisze termékének fedeznie kell amgas K+F költségeket is (a sikertelen
molekulákra vonatkoztatva is).
5. A behatoló árstratégia azon alapszik, hogy a termék árát eleve alacsonyan határozzák meg
minimális, vagy nulla haszonnal: ez a generikusokra vonatkozik elsősorban, amik piacot
vesznek el ezáltal az originálistól, a haszon később realizálódik. Azért figyelni kell az emberi
tényezőre is: sokan hiszik, hogy a magasabb ár mögött jobb termék áll!
Az árak végső soron a kereslet-kínálattól és a versenyhelyzettől függően alakulnak: egy
termék árérzékenysége függ annak fontosságától, a fogyasztói ártól és kiadásoktól; ennek
aggregált formája az árrugalmasság. OTC termékek esetében főleg ez alakítja az árakat.
Az árrugalmasság nagyon is függ az adott ország társadalmi-gazdasági fejlettségétől:
alapvetően két faktor határozza meg: (1) a termék helye a szükségestől a luxucikkekig terjedő
skálán (ez a beteg jövedelmétől függ) és (2) hány helyettesítő termék van még. Egy gyógyszer
árát felemelhetik, akkor annak kereslete csökken, míg a helyettesítő termék forgalma nő, mert
relatíve olcsóbb lesz. Tudnunk kell, hogy az áremelés milyen célcsoportot tüntet el a
fogyasztók közül és milyen új réteget kapcsol be, és milyen mértékben módosul a vásárlás a
márkahű betegeknél, akik továbbra is vásárolják a drágább gyógyszert.
Az árak kialakulását még tovább módosítja, ha a termék monopol helyzetben van a piacon,
lehetőség van a maximális nyereségre, de számítani kell arra, hogy a később belépők is ezt
teszik: ha a piacon kevés vállalat van – oligopol a piac -, akkor a legnagyobb piaci
részesedéssel rendelkező határozza meg döntően az árat, a többi többé-kevésbé követi,
vigyázva arra, nehogy a Versenyhivatal kartell kialakításával vádolja meg. Ha ugyanekkor
helyettesíthető termék is jelen van, akkor még árnyaltabb az árképzés. Kompetitív piac esetén
mindegyik cég hasonló terméket produkál, de egyik sem eléggé erős, hogy diktáljon.

50

A gyógyszeripari termékek árképzése
Kezdetben minden vállalat profitmaximalizálásra törekedett. Később a generikus és „me too”
készítmények megjelenése és az állami szabályozás ezt némiképpen módosította, de iparági
szinten a gyógyszeripar jövedelmezősége a harmadik helyen áll a kábítószerkereskedelem és a
hadiipar mögött.
Főleg az originalitások esetében számít a gyógyszer igazi terápiás újdonsága, hatásossága és a
mögé tett promóció. Tudnunk kell azonban, hogy a gyógyszergyárak legnagyobb vevői ez
esetben nem az orvosok és a betegek, hanem a társadalombiztosítás, illetve betegbiztosítók.
Ezek révén az állam árellenőrzést végez egyfelöl közvetlenül az árak kihirdettetésével az
Országos Egészségbiztosítási Pénztáron (OEP) keresztül, másfelől a támogatási rendszer
alkalmazásával az OEP-en és az Nemzeti Erőforrás Minisztériumon át. Az Egyesült
Királyságban a vállalat profitját (is) szoros ellenőrzés alatt tartják. Amennyiben a gyártó
társadalombiztosítási támogatásért folyamodik egy 34 pontból álló adatlapot kell kitöltenie
releváns hivatkozásokkal. E pontok között a legfontosabbak a napi kezelési költség, a kezelés
hossza (day of treatment, DOT), a kezelés költséghatékonyságának bizonyítása,
összehasonlítás más termékekkel, a várható forgalom, beszerzési ár és a gyógyszer ára más
országokban, stb.
Ha lejár a szabadalmi védettség, akkor a gyógyszergyár vagy csökkenti az originalitás árát, de
bevezethet saját autogenerikus készitményt is. Magyarországon jelenleg a generikus
gyógyszerek árai az originalitások 50-70 %-a körül járnak (az EU régi tagországaiban 1525%).
Ajánlott irodalom:
1. Kotler Ph.: Marketing. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest (1999).
2. de Ries, Trout G : Marketingháború Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (1996)
3. Rychlik R., Strategies on Pharmacoeconomics and Outcome Research. IPPP New
York (2002
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4. A gyógyszerek értékesítése: rövid összefoglaló
A gyógyszerértékesítés rendszerén a gyógyszernek a gyártótól a betegig történő eljuttatást
biztosító

szervezeteket

és

funkciókat

értjük.

A

nagykereskedelmi

tevékenységek

részletezésével külön fejezet foglalkozik könyvünkben.
A gyártó sok esetben maga is rendelkezik nagykereskedelmi jogokkal, de ha nem, akkor a
nagykereskedőhőz juttatja el a gyógyszert, aki azt megvásárolja, vagy készletezi azért, hogy a
gyógyszertárak számára értékesítse. A kiskereskedő ebben az esetben a gyógyszertár, aki a
végső fogyasztónak, a betegnek, vagy hozzátartozójának expediálja és értékesíti a gyógyszert.
A nagykereskedő
A nagykereskedő lehet importőr, exportőr, eladhat másik nagykereskedőnek stb. A fenti
szerepek nem különülnek el élesen, és ma már recept birtokában futárszolgáltatást is és
elektronikus vásárlást is igénybe lehet venni.
Az európai gyógyszer kiskereskedelem lényegében nem különbözik a kiskereskedelem egyéb
ágaitól, azzal a különbséggel, hogy a „nemzeti” termékeket a betegek előnyben részesítik:
ezért a piacrajutás kívülről nehéz, illetve ezért szoktak helyi gyártást létrehozni a gyártók. Az
EU ezt a kérdéskört nemzeti hatáskörbe utalta és főleg a korlátok lebontásában érdekelt. Az
európai gyógyszerpiacon nincs jelentős árharc, míg az USA-ban igen, Európában mások az
egészségbiztosítási

és

gyógyszertámogatási

gyógyszerészek által vezetett patika.

szabályok.

Európában

tiltott

a

nem

Magyarországon a patikai árrést a miniszter

szabályozza, korlátozza a piaci versenyt, ami nem vezet a hatékonyság növelésének irányába.
A hatékonyság mellett a hatásosság is fontos mérőszám (megmutatja, hogy az adott
kereskedelmi rendszer miképp felel meg a fogysztók igényeinek), továbbá lényeges az
igazságosság, az egyenlő hozzáférhetőség elvének érvényesítése is. Az utóbbi években a
tőkekoncentráció elérte a nagykereskedőket is (globális, sok országot átfogó, millárd dolláros
forgalmú cégek jöttek létre) és ugyanez vonatkozik a a kiskereskedelemre is a nagy
gyógyszertár-hálózatok létrejöttével.
A Harvardon kidolgozott Porter 5 model ábrázolja egy iparágon belül a résztvevők
erőviszonyait, érdek-érvényesítését( 6. ábra).
Mivel a gyógyszerek esetében mind a gyártás, mind a minőségellenőrzés, tárolás, expediálás
több Hatóság által is szigorúan szabályozott abból a célból, hogy a beteg mindenképpen jó,
állandó minőségű gyógyszerhez jusson megfelelő és teljes információk kiséretében, igen sok
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feltételnek kell megvalósulnia, ami feltétlenül költségnövelő hatású. A gyártónak tervezni kell
a várható piac mérete miatt a sarzsok nagyságát, gyártási idejét, stb. a nagykereskedők a
gyógyszertárak igényei szerint tartalékolnak, vásárolnak stb. és a mindenkori igényeknek
megfelelően dolgoznak. Természetesen minden szinten kötelező az un. stratégiai tartalék
képzése.
A készletezés költségei minden szinten számottevőek, ezért -a váratlan járványok,
katasztrófáktól eltekintve – egyenletes gyógyszerellátásra törekednek.

Az gyógyszerészek pozícióját a rendszerben több tényező is
módosítja, a szakmán belüli verseny elsősorban a minél
magasabb profitmaximalizálásért folyik

Szállítók

• Verseny a már működö
gyógyszernagykereskedőkkö
zöttt

Új belépők

A Porter-i 5 erő elemzése gyógyszertári kis-, és nagykereskedelmi szolgáltatásokra

• Alacsony átállási költségek
más beszállítóra
• Helyettesítő szolgáltatások
• Harc a megrendelések

Új gyógyszertárak
A lehetséges belépők fenyegétse
Költséges és hosszú képzési idő
Helyettesítő szolgáltatások, pótlólagos szolgáltatások bevezetése
Gyógyszerészi gondozás
Versenyhelyzet

• Anyagilag vonzó szakma
• Gyógyszertáron kívüli OTC árusítás
• Legfontosabb a gyógyszertár helye,
forgalma
• A hírnév komoly versenyelőny
• Patikaliberalizációs törvény
• Nagy különbségekföldrajzilag

Vevők

• gyógyszertárak
• Jó az alkupozició
• Verseny a már működö patikák
között
• csomagküldés
• E-kereskedelem

• A gyárak alkupoziciója
• Verseny a már működő nagykereskedők között
• Azonnali szállítás (
órán belül)

24

Helyettesítők

elnyeréséért

•
•
•
•
•

• Halasztott fizetés lehetősége

- 76 -

6. ábra: A Porter 5 modell
Mind a gyártók, mind a nagykereskedők igyekeznek speciális viszonyokat kialakítani a
patikákkal (referencia patika rendszer, stb.) egyben az OTC készítményeket, amiket lehet
reklámozni a patikában, megkülönböztetik. Marketing szempontból speciális helyzetben
vannak a falusi gyógyszertárak, ahol a beteg-gyógyszerész viszony adott esetben
meghatározóan ékelődik az orvos beteg kapcsolat közé. A nagyvárosokban ez legfeljebb
lakóparki patikákban érvényesülhet, egyébként a „beteghez kötött patikus” nem létezik.
Legújabban a gyógyszer nagykereskedők vásárolnak fel patikákat, sőt patika-láncokat, ezáltal
a gyógyszerész a patikában anyagi és erkölcsi, szakmai felelősségel tartozik, de adott esetben
kis tulajdonrésze lévén a stratégiai döntésekbe nem szólhat bele. Ez igen nagy előnyt jelent a
tulajdonos-nagykereskedő számára a tárgyalási poziciókban. Az üzleti magatartások
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szabályozatlansága

miatt

a

Nagykereskedők

Etikai

Kódexe

tartalmazza

azt

a

normarendszert, amely az üzlet etikai elvárásait, a belső viszonyrendszerekből fakadó
elvárásokat és az ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatos elvárásokat tartalmazzák.
Gyógyszertári (kiskereskedelmi) marketing
Megállapítható, hogy hazánkban a gyógyszrészek igyekeznek fenntartani azokat az etikai
követleményeket, melyek speciális foglalkozásukat jellemzik és még abban az esetben is, ha
tulajdonosai a patikának nem törekszenek egyértelmű, agresszív, haszonmaximalizálásra és
forgalomnövelésre. Épp a gyógyszerészi gondozás előtérbe kerülésével akár le is beszélhetik
a beteget a gyógyszerről, vagy mást ajánlhatnak nekik. Meghatározó a szakmaiság, hiszen
jelentős idejű képzés áll mögötte és a szakmai szövetségek, kamara, stb. összetartó társaságot
képez, akik nem-hazai patikust nehezen engednek be. Ha tulajdonos is, akkor a végrehajtó és
tulajdonosi feladatokat ugyanaz látja el.
Tulajdonosként a gyógyszerésznek figyelnie kell az ügyvitelre, a pénz áramlására, a szakmai
szervezetekkel és hatóságokkal való együttműködésre, de képesnek kell lennie hosszú távú
döntést hozni, a saját portfolióját elemezni, megváltoztatni. Vezetőként a gyógyszerész
költségvetést készít, szegmentálja vásárlóit, a környéken lévő versenytársait figyeli, adott
esetben új, jövedelmező szolgáltatásokat vezet be. Tartja a kapcsolatot a nagykereskedőkkel,
egyéb beszállítókkal és belül a gyógyszertárban képzésekkel motiválással stb. biztosítja a
betegek (vevők) számára igen fontos munkamorált. Sajnos, a patikában kitalált új ötletek,
innováció nem szabadalmaztathatóak, ezért mindíg új megoldásokat kell találni. Az általános
gyógyszerellátási feladatokon túl ma még nem találunk specializált patikákat (pl. vesebetegek,
hypertoniások, diabetesesek, vagy kismamák számára), mert belevágni ezekbe stratégiai
kérdés a gyógyszertári vezető számára.
A gyártókkal a kapcsolatot a gyártók patikalátogató hálózata biztosítja: ha ez jól, hitelesen
és közös elfogadottsággal működik, akkor ez hasznos a startégiai döntéshozatal számára. Ma
már az informatikai szükségeletek megnövekedése miatt (on-line kapcsolat az OEP-el,
nagykereskedőkkel stb.) fontos az állandó megújulás a rendszergazdákkal is.
A betegektől, vevőktől visszajutó információk értékelése nehéz, mert mindenki általában
elégedett, de vannak gyógyszertárak, amelyekről szuperlatívuszokban beszélnek: tehát csak a
maximális megelégedettség jelenthet versenylőnyt.
Mindezek alapján egy, már 1967-ben kifejlesztett benchmarking alapján különbséget lehet
tenni a marketingorientált és az értékesítésorinetált gyógyszertárak között.
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A marketingorientált patika proaktív, elébemegy a beteg igényeinek és mindent a vevő
kivánságainak rendel alá; ezeket az igényeket folyamatosan méri és alkalmazkodik, keresi az
új lehetőségeket és segíti a beteget, vagy hozzátartozóját a vásárlásban, ügyel a gyógyszertár
interieur-jére, hangulatára, oldja a feszültségeket, félelmeket, fenntartja az éjszakai ügyeletet
és önként vesz részt magas szintű továbbképzésekben.
Az értékesítésorientált patika inkább követi a betegek hangoztatott igényeit, ezért reagál és
a reakciókat méri. Mindent a költségcsökkentésnek rendel alá, (a nyereséget is): fő szerepe a
személyzetnek az eladás, gyorsan vált munkatársakat, közömbös, szükséges rossz a minimális
képzés, az ügyelet. A vevő számára a gyakori „összedugása a fejeknek” a bizonyíték az
alacsony képzettségre, nagy az időhúzás (egy perccel a zárás után érkezőt már elküldik).
A gyógyszertári marketing mix, a 4P, sőt a +3P igen hasznosan került részletezésre Bauer A.,
Mitev A: Marketing a gyógyszertárban c. könyvében.
A Gyógyszerészek Etikai Kódexét a FIP 1997-ben fogadta el tagszervezeteivel együtt,
melyben pontosan leírták a gyógyszerészek kötelességeit az 5 alapelv megtartásában,
miszerint: (i) a gyógyszerész legfőbb felelőssége az egyén jóléte (ii) minden embernek
ugyanolyan figyelmet szentel a gyógyszerész (iii) megvédi az egyéni jogokat a titkossághoz
(iv) az egyén, a közösség és a társadalom érdeit szolgálja (v) fejleszti szaktudását.
Marketingkommunikációs eszközök a gyógyszerek esetében
1. A vényköteles gyógyszerek
Amíg más iparágak vállalatai és a piacuk közötti kapcsolatot széleskörű kommunikációs
lehetőségek biztosítják, a gyógyszerek, mint sepciális áru esetén az értékesítési hálózat
személyes kommunikációja és a termék minősége azok a tényezők, emik eldöntik és
fenntartják a termék piaci helyzetét. A marketing kommunikációs mix a következőkből áll:
1. orvoslátogatói hálózat (személyes eladás)
2. eladásösztönzés
3. közkapcsolatok
4. reklám (ennek minden formája tilos vényköteles szereknél).
2. OTC készítmények
Ebben az esetben a reklám áll az orvoslátogatói hálózat fontossága mögött a második helyen.
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Marketingkommunikáció.
A gyógyszerfelíró orvost először is meg kell találni. Új készítmény esetén bíztatást igényel a
felíró orvos, amit leghatékonyabban szakkongreszusokon való részvétel, szimpóziumok
szervezése, illetve a betegség kezelésének fontosságát támogató médiahírverés támogat.
Ezeken azonban csak felszínes információt kaphat. Fontos a felírók, döntéshozók, opinion
leaderek

bővebb

orvosi

információval

való

ellátása.

Ezt

különösen

kórházi

miniszimpóziumokon lehet elérni, majd a személyes eladás eszközeit alkalmazva
(argumentáció, ellenvetéskezelés, meggyőzés, stb.) egyfajta “konziliumot” kell tartani a
gyógyszer felett. Erre a megfelelően kialakított, a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexe
szerint készített szóróanyag, brosúra, tudományos cikkek terjesztése, stb. adhat alkalmat.
Orvoslátogató hálózatok:
A személyes meggyőzés során számos, kisebb súlyú figyelemfelkeltő eszköz (toll,
receptfüzet, kisebb ajándékok stb.) áll az orvoslátogató rendelkezésére. Sajnos nem ismerjük a
marketing mix egyes komponenseinek hatásosságát külön-külön, ezért rendszerint a látogató
az un. kartács-therápiás módszerrel (amit pl. az anaemiák kezelésére sűrűn alkalmaznak a
lustább és tájékozatlan orvosok) minden rendelkezésére álló eszközt „bevet” (minözben nem
tudja, hogy melyikkel ért el átütő hatást). Ezért fontos a „konzilium”-jelleg: a rendelkezésre
álló rövid idő miatt az orvoslátogatónak rövid, átütő erejű, meggyőző mondatainak kell lennie
és azonnal kell tudnia kezelnie az esetleges ellenkezést (ehhez azonban sokszáz mondatot kell
tudni a termékről, hogy az adott pillanatban a legjobbat vegye elő!). Erre szolgál az
orvoslátogatók szakmai képzése – az eladási gyakorlatokon felül.
Mást kell kommunikálni a termék friss bevezetésekor, mást az érettség periódusában és mást
a hanyatlás fázisában.
A marketingkommunikációnak jelentős költségei vannak: azon kívűl, hogy rendes fizetéssel
kell rábírni „jósvádájú”, eladási szakértelemmel, vagy veleszületett eladási tehetséggel
rendelkező kollégákat arra, hogy orvoslátogatóként dolgozzanak tovább, biztosítani kell a email összeköttetést és a napi 9-10 látogatás lebonyolításának technikai feltételeit (autó telefon,
e-mail). Ma már elektronikus kapcsolatokkal, programokkal, egyben ellenőrizni is lehet
mindennapi jelentéseiket. Általában az értékesítés %-ában költenek a gyártók és
disztributorok orvoslátogatóra, patikalátogatóra, de ez változhat a célkitűzéseknek
megfelelően is. Jelenleg Magyarországon orvoslátogató orvosi, gyógyszerészi, vagy
egészségügyi (biológusi) végzettségű diplomás lehet. A legújabb rendelkezések értelmében a
cég minden látogató után 10 millió Ft “járulékot” fizet.
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A személyes eladás, orvoslátogatás gyakorlata során a konkurenciát becsmérelni, minősíteni
tilos, a látogatókat a saját önkorlátozásaikat tartalmazó Gyógyszer-kommunikáció Etikai
Kódex szabályozza. Az orvoslátogató ismertetheti a gyógyszer általa ismert tulajdonságait,
előnyeit, alkalmazási lehetőségeit, kölcsönhatásait, mellékhatásait (jó lenne!), kinetikáját,
biztonságosságát, stb. otthagyhat ingyen gyógyszermintát az orvosnál (erre külön szabályok
vannak, hogy mennyit és mit), brosúrát, prospektust, apró ajándékot, stb.: ekkor jó esély van
arra, hogy az orvos kipróbálja a készítményt. Ma már újabb ismeretek is szükségesek e
munkához, jelesül a farmakoekonomiai ismeretek, um. a gyógyszer ára, költséghatékonysága,
napi kezelési költsége, a kezelés napjainak száma, kórházi gyógyszerek esetén hány napi
kezelést vált ki, arányban van-e az ára az egészségnyereséggel stb. A sikeres orvoslátogató
kerüli a szubjektivitást, régen kialakult orvoskapcsolatai vannak, ismerik egymást,
megbíznak egymásban.

Sokan bírálták szerepüket, de ha belegondolunk abba, hogy a

rendszerváltás óta megtízszereződött a gyógyszerválaszték, aminek az orvosok felé történő
kommunkálását sem az egyetemek, sem a főhivatalok időben nem végezték el, mégis az
orvoslátogatókat kell annak a nevelő-oktató csoportnak tekintenünk, akik ezt a töméntelen
gyógyszert az orvos-, és gyógyszerésztársadalom számár ismertté és kezelhetővé tették.
Az orvoslátogatók szempontjából fontosak a bevezetőben említett „A” kategóriás opinion
leaderek és véleményalkotók, akik más orvosokat bírnak rá a felírásra, a „B” kategóriuájú
receptírók és a „C” kategóriájú hanyagolható kollégák. Az első két csoport fogékony az új
gyógyszerekre, igen sok és magas szintű információt igényel, helyi Fázis IV klinikai vizsgálat
szervezhető nála, el kell látni szakirodalommal is.
A „postmarketing klinikai vizsgálatok”, másnéven Fázis IV vizsgálatok csak a
törzskönyvezett indikációban és dózisban, valamint adott ideig végezhetők (l. ott). Előnyük,
hogy az addig még nem vizsgált korosztályok, betegcsoportok, comorbid állapotok stb.-ben
igen hasznos ismereteket szerezhetünk a gyógyszerrő és mellékhatásairől (Magyarországon
még mindíg ez az egyik legfontosabb forrása a mellékhatásjelentéseknek!), másrészt
promóciós erejük is van, hiszen a kezelőorvos, helyi szinten beszámolhat tapasztalatairól, sőt
országos kongresszuson ismertetheti eredményeit kollégáinak.
Az „ingyen minta” osztogatása szigorúan szabályozott alapellátási szinten: a látogató hagyhat
pár kezelésre való mintát az orvosnál: ezt azonban elég költséges sokszáz orvosnál
alkalmazni.
Más eset a kórházi rabatakciók során, vagy adomány formában a kórházaknak adott „minta”
kérdése: ez nagyságában ma már korlátozott (sok nagy intézmény innovatív gyógyszereit
ezzel az egyetlen „módszerrel” „szerezte” be). Ez főleg azokban a kórházakban volt gyakori,
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ahol a beteget a kórház beállítja a gyógyszerre, annak további felírása a zárójelentés alapján a
családi orvosnál történik.
Ha az érdeklődés nem kifejezett és az orvos nem szereti a magas gyógyszerválasztékot, elege
van az árváltozásokból: rájuk érdemesebb hirdetések és kórházi miniszimpóziumok
segítségével hatni.
A legkevésbé együttműködő orvoskategória azokat a gyógyszereket írja fel, amikből medikus
korában vizsgáznia kellett, nem szereti a gyógyszerismertetőket, utál adminisztrálni: ezeknél a
közvetlen postai úton való hozzáférésnek van némi esélye.
Az orvoslátogatás hatékonysága igen jelentős: ezt az is bizonyítja, hogy minden biztosító, a
mi OEP-ünk is a túlzásba vitt marketing aktivitás ellen bevezette az egyes gyógyszerek
össztámogatottságának felső határát, ami felett a továbbiakban már visszafizeti a gyár a
támogatásra fordított biztosítási-támogatási költségeket az OEP-nek. Erre itthon is számos
példa van.

Az orvoslátogató hálózatok felépítése
Többféle hálózat lehetséges: vannak gyártók, akik egyes termékekre építenek, vannak, akik a
földrajzi eloszlás szerint van, akik az orvosok specializáltsága szerint és vannak, akik az
egészségügyi intézmények rendszere szerint alakítják hálózatukat.
Az okok kézenfekvőek: vagy szakterület szerinti a termék, amit csak egy szűk célcsoport írhat
fel, vagy olyan, ahol a készítmény jellege kinálja magát, stb. A földrajzi lefedettséget
előnyben részesítők általában több terméket „visznek” (egy látogatás alatt maximálisan 4-5
termék ismertethető sikerrel, ezek között is a legjobban megmarad az emlékképe az elsőnek
és az utolsónak). Ez utóbbi hálózatban is fontos a logisztika, útvonaltervezés, az egyes
intézmények fogadási ideje, az alapellátásban dolgozók rendelési ideje, a gyógyszer
ismertsége egyébként, a termékgörbében elfoglalt helye, stb. Ha jó a terület elosztása, a
látogató teljesítménye is pontosabban mérhető az adott területen beváltott receptekből.
Az orvoslátogatók motiváltságát a gyógyszergyárak, nagykereskedők egyénileg szabják meg,
lehetőleg figyelembe véve a terület nagyságát, a közlekedést, népességszámot, stb.
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A kórházban dolgozó orvoslátogatók és a területen dolgozók között azonos termék esetén
szoros összhang kell legyen, mert a látogatások egymáshoz kapcsolódnak (pl. látogatás,
miniszimpózium, konferencia stb.)
A nagyobb területek orvoslátogatóinak főnöke a területi menedzser: ő koordinálja
feladataikat, mozgásukat, ő ellenőrzi őket páros látogatásokkal (néha azonban a
gyógyszergyár igen magas rangú vezetői is résztvesznek ilyen „páros látogatáson” vagy
„coaching”-on), megismerkedve a helyi viszonyokkal, problémákkal. Tárgyal rabatt-akciókról
a kórházakban, szervezi a területi vizsgálatokat stb. Mivel az orvoslátogatói tevékenység a
marketing költségek túlnyomó hányadát teszi ki, a cégek fokozott gondot fordítanak a
látogatók teljesítményének mérésére, tevékenységük ellenőrzésére. Erre számos, többékevésbé vonzó technikát alkalmaznak.
A termék szerinti hálózatnak csak akkor van értelme, ha a cég sok újnak tekinthető
termékkel rendelkezik és élénk a verseny. Még ekkor is szükség van un. termékvonalak
kialakítására (ez lehet kórházi-területi, vagy kardiológiai, metabolikus, stb. elnevezésű).
Ekkor kisebb a látogató tévesztési lehetősége, nem aprózódik el, időben takarékos, de
hátránya ennek a rendszernek, hogy drága a képzés, hamar egyhangúvá válik a munka.
Ha az egészségügyi rendszerek szerint épül fel a hálózat (pl. háziorvosok, szakrendelők,
kórházak, klinikák), akkor a látogató munkája az alapellátási szinteken egyszerűbb. A megyei
kórházak, klinikák orvosai mindig „okosabbak”, kioktatóak, vizsgáztatják a látogatót:
egyszóval oda magas és drága kiképzettségű látogató kell, aki állja a sarat. Ha azonban
sikeres, akkor e területen sokkal nagyobb hasznot képes hajtani. Itt is felmerül azonban a
kiégés, elhasználódás veszélye.
A szakterületek szerinti hálózat (pl. urologia, nőgyógyászat, onkológia stb.) igen célzott
szegmentálást, magas kiképzettségi szintet, biztonságot, tekintélyt igényel. Jellemzően,
hogy aki nem onkológiai szakképesítésű, nem is tud sikerrel onkologiai termékekkel
látogatni, illetve fordítva, ha céget vált is, akkor is onkológiai termékekhez fog ragaszkodni.
Ennek a hálózatnak –bár a legdrágább – számos kompetitív előnye van. Igaz, ebben a
hálózatban a legnagyobb az elvándorlás veszélye.
A vényköteles gyógyszerekről szóló szóróanyagok, rövid ismertetők, zsebtájékoztatók,
„reminderek” (emlékeztetők) stb. mind az emlékeztetést szolgálják. A közvetlen postai úton
történő szakmai hirdetés az orvosoknak a nagy becsben tartott címlisták segítségével történik.
Az apró ajándékoknak szánt un.”gadget”-eken csak a cég logója, esetleg neve szerepel.
59

Az OTC gyógyszerekre más reklámszabályok érvényesek. Meredeken növekszik a TVhirdetések, TV-reklámok száma: ezeknek ugyan van szerepe az öngyógyítás fejlesztésében, a
nagyközönség nevelésében, csak nem a befogadó szabja meg, hogy mikor reklámozzanak
neki, hanem a vásárolt reklámidő, ami sok esetben a magánéletbe történő betörést jelenthet. A
Reklámtörvény igen szigorúan tiltja a burkolt reklám minden formáját (főleg a subperceptiós
zónában!) Egy készítmény OTC-készítménnyé válásához nem mindíg elég a biztonságosság,
a széles dózistartomány, a mellékhatásszegénység; szükséges még hozzá a nagyközönség
megfelelő szintű egészségneveltségi szintje is!
A PR tevékenység
A gyógyszergyárak igen fontosanak tartják a nagy hatású orvosok, a véleményalkotókkal, az
egészségügy hatóságokkal, törvényhozókkal, OEP-el, stb. történő kapcsolattartást. Ma már a
nagyobb gyárakban igazgatósági szinten vannak a PR-, a „kormányzati kapcsolatok”- stb.
elnevezésű nagyobb szervezetek, akik „lobbysták” alkalmazásával terelik mind az illetékes
állami apparátust, mind a nagyközönséget a cégnek kedvező irányokba. Technikailag az
alábbi eszközöket használják a nyilvánosság előtt leggyakrabban:
-Tudományos

kongresszusokon

való

részvétel

kiállításokkal,

járulékos

szimpóziumokkal, „továbbképző” előadásokkal, stb. A kiállítási-, a kongresszusi
jelenlét, stb. igen sok szervezést, munkát igénylő igen komplex marketing
kommunikációs eszköz, amit erre specializált részlegek végeznek professzionálisan.
- Hirdetési füzetek összeállítása, plakátok, hirdetések kiakasztása.
- Szponzorálás: kongresszusi részvétel, marketing kutatás, nem-intervenciós klinikai
vizsgálat, epidemiológiai adatgyűjtés stb. Némely cég már nyitott a speciális betegszövetségek felé is.
- Nagyformátumú felvilágosító akciók, un. kampányok szervezése („Szívünk napja”,
„Szív-vonat”, “Élj 140/80 alatt!” stb. Ezek során a cégek részben népszerűsítik
magukat, részben valóban jótékony prevenciós hatást

generálnak, továbbá

hozzásegítik az orvosokat az addig meg-nem-talált betegek (pl hipertoniások)
felfedezéséhez.
A cég imázs
E kérdést csak igen röviden érintjük, amennyiben a gyógyszerekkel kapcsolatos: egyebekben
e kérdéssel temérdek szakkönyv foglalkozik.
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Sok esetben a cégről alkotott elképzelése szorosan kapcsoltak a termékkel: pl. „Bayer
aszpirin”, IBM számítógép, a „kék tabletta” és a Pfizer, stb. A régi, patinás cégnevek, a
hozzájuk kapcsolódó gyógyszer brandek igen nehézzé tették az új cég-konglomerátunok
létrejötte után a cég-imázs kialakulását, mert mire belefogtak, egy újabb fúzió semmivé tette
erőfeszítéseiket. Számos „piac”kutatás készült az utóbbi években, ami azt mutatta, hogy a régi
rendszerváltás előtti gyógyszergyár neveket ma még mindig az orvosok 95%-a ismeri, míg
ugyanezek új tulajdonosainak nevét csak 8-10%.
Ezért a gyógyszermarketing professzionális gyakorlata mellett a cég-imázs fejlesztésnek is
fontos szerepe van a jövedelmezőség alakításában.
Ajánlott irodalom:
5. Kotler Ph.: Marketing. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest (1999).
6. de Ries, Trout G : Marketingháború Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (1996)
7. Rychlik R., Strategies on Pharmacoeconomics and Outcome Research. IPPP New
York (2002
8. Szabóné, Dr. Streit Mária: Gyógyszermarketing Medicina, (1999)
9. Prabhu Gupta: The basic art of marketing UK Bookfinder Ltd. 2003.
10. Bauer A., Mitev A: Marketing a gyógyszertárban (2001).
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5. Gyógyszer-forgalombahozatal
Bevezetés
A gyógyszerügyek a termékek és szolgáltatások úgynevezett „szabályozott területén”
helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy — szemben a „szabványosított területtel”, ahol a piaci
szereplők elsősorban a megállapodásuk révén létrejött szabványok szerint tevékenykednek,
a gyógyszerügyeket az államigazgatás részleteiben előírja, szabályozza.
Mik ezek a szabályok? Az — elsősorban „elvárásokat” tükröző etikai magatartási
szabályokkal szemben — a kikényszeríthető, ellenőrzött szabályok hierarchiájában első
helyen állnak a jogszabályok: a törvény, a kormány- és a miniszteri rendelet (ebben a
hierarchikus sorrendben), de figyelembe kell venni a szakmai szabályokat (nevezik ezeket
„kvázi-jogszabályoknak is), amelyek (hasonló hierarchia szerint) a miniszteri irányelv, ilyen
hiányában a — szakmai kollégium vagy országos intézet által kiadott — módszertani levél,
ilyen hiányában (és csak akkor!) az általánosan elfogadott szakirodalom. A szakmai
szabályok adott gyógyszerészi vagy orvosi tevékenység számára tudományos bizonyítékokkal
alátámasztott, szisztematikusan kifejlesztett döntési ajánlásokat tartalmaznak. További
részletek nélkül, némi egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy a jogszabályok közvetlenül
kikényszeríthetők (pl. rendőri vagy szabálysértési intézkedéssel), a szakmai szabályok csak
további hatósági (pl. bírói) eljárással, amelynek során az ítélkezésre jogosult elfogadja (s
általában elfogadja, hacsak nagyon meggyőzően nem tudjuk az adott esetre vonatkozóan az
eltérést megindokolni!), hogy „az adott esetben az ilyen képzettségű szakembertől elvárható”
viselkedésformát tükrözik. Ezért — noha „nem kötelezőek” úgy, mint a jogszabályok, a
szakmai szabályokat is célszerű betartani!
Törvényi háttér:
Legmagasabb szintű jogszabály: a törvény (a gyógyszertörvényünk) írja elő, hogy csak olyan
gyógyszer kerülhet forgalomba, amelyre az erre illetékes hatóság — államigazgatási
eljárás keretén belül végzett szakmai értékelést követően — forgalomba hozatali
engedélyt adott.
Az eljárásnak korábban „gyógyszer-törzskönyvezés” volt a neve, ma már ezt hivatalosan nem
használjuk, noha a gyógyszerek „törzskönyve” ma is létezik, több nagyméretű, tekintélyes
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súlyú könyv formájában. Ezekben 1933 — a gyógyszerek kötelező engedélyezésének
magyarországi, Európában az elsők között megvalósított bevezetése — óta minden
gyógyszerünk alapvető adatai szerepelnek. A „törzskönyvet” tehát ma is vezetik az Országos
Gyógyszerészeti Intézetben.
Ki a gyógyszer-engedélyezésre illetékes hatóság?
Amióta az Európai Unió (EU) tagállama vagyunk, kettő is van, természetesen szigorúan
definiált jogkörrel. Bizonyos új, főleg nagytechnikájú és fontos hatóanyagok engedélyét csak
az EU Bizottsága adhatja ki, s ekkor ez valamennyi tagállam területére érvényes. Minden
egyéb gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét az adott tagállamban erre „illetékes nemzeti
hatóság”,

Magyarországon

a

Gyógyszerészeti

és

Egészségügyi

Minőség-és

Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) keretén belül az Országos Gyógyszerészeti Intézet
(OGYI) adja ki.
Itt tesszük hozzá, hogy az EU szabályai és a közösségi eljárások nem csak az EU tagjaira
vonatkoznak. Három további európai ország (az Európai Szabadkereskedelmi Társulás,
European Free Trade Association, EFTA egyes tagjai): Norvégia, Izland és Liechtenstein
szerződést írt alá az EU-val, amely szerint (a gyógyszerügyekre szűkítve a kérdést) az EU
minden szabályát átveszi, az eljárásokban részt vesz, a bizottságokban — szavazati jog nélkül
— jelen van, formális EU-tagság nélkül. Az EU-t és ezt a három országot együttesen Európai
Gazdasági Térség (European Economic Area, EEA) névvel illetik. Ha tehát a forgalomba
hozatali engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban EU-ról beszélünk, az automatikusan EEA-t
jelent.
Magyarországon az immunológiai gyógyszerek: vakcina, szérum, allergén és a szervezet
immunállapotának felmérésére szolgáló toxin forgalomba hozatali engedélye kiadásakor az
GYEMSZI-OGYI mellett szakhatóságként közreműködik az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Országos Epidemiológiai Központja (OEK) is. A
szakhatóság nem valamely szakterületen működő hatóságot jelent, mint sokan gondolják.
Amikor egyazon államigazgatási eljárás során több hatóság is közreműködik, jogszabály
egyet intézkedő (a határozat kiadására jogosult) hatóságnak jelöl meg, az összes többit
szakhatóságnak nevezzük. A kérelmet általában az intézkedő hatósághoz kell benyújtani, ez
továbbítja annak megfelelő részét a szakhatósághoz, s az véleményét vissza az intézkedő
hatóságnak. A szakhatósági véleményt figyelembe kell venni. Az ilyen eljárás határidőket a
kijelölő jogszabály rögzíti. A gyógyszer-engedélyezés során ez azt jelenti, hogy az
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immunológiai gyógyszert az OEK is értékeli, s csak akkor engedélyezhető, ha mind az OEK,
mind az GYEMSZI-OGYI véleménye pozitív.
Mit jelent, hogy az értékelés „államigazgatási eljárás keretében” folyik?
Jogszabály nevesíti az eljáró hatóságot, azt, hogy az eljárást ki kezdeményezheti (indíthatja
el), ehhez milyen dokumentumok (az engedélyeztetni kívánt gyógyszer előzetes vizsgálatáról
szóló adatok, vizsgálatok) kellenek, milyen eljárás-típusok lehetségesek a hatóság az
értékelést milyen elvek szerint végezze, mi az eljárási határidő, ezen belül hány alkalommal
és hogyan lehet adat-kiegészítést kérnie, végül milyen feltételek fönnállása esetén
engedélyezheti vagy utasíthatja el a kérelmet (csak e két lehetőség között választhat!)
államigazgatási határozattal.
Az államigazgatási határozat formai és tartalmi követelményeit szintén törvény írja elő.
Sajátossága, hogy egyes szám első személyben kell írni, és két részből áll: a „rendelkező
részből”, ami megnevezi a hatóságot kijelölő jogszabályt és tartalmazza az engedélyezés vagy
elutasítás tényét, majd bemutatja a lehetséges jogorvoslatot, ami — a kijelölő jogszabály
döntéséből következően — lehet államigazgatási másodfok vagy bírósági keresettel való
megtámadás. (A gyógyszer-engedélyezés során ma az OGYI határozatait csak bíróságon lehet
megtámadni.) Az „indokló részben” részletesen vissza kell vezetni a döntést a vonatkozó
jogszabály(ok)ban leírt követelményekre. Az aláíró a hatóság („közigazgatási szerv”)
vezetője, gyógyszer-engedélyezés esetében az GYEMSZI főigazgatója. Távollétében vagy
akadályoztatása esetén is az ő nevét gépelik a határozat alá, s helyettese „h” megjelöléssel írja
alá a saját nevét.

Mit értsünk szakmai értékelésen?
Értékelni kell először az engedélyeztetni kívánt gyógyszer minőségét — megfelel-e a
(legtágabb értelemben vett) gyógyszerminőség általános feltételeinek? Ide tartozik a
hatóanyag és a készítmény gyártásának meghatározottsága és minőségbiztosított végrehajtása,
a ható- és segédanyagok, a készítmény jellemzése, az alapvető tisztasági, szennyezettségi és
hatóanyag-tartalmi normák betartása. Ennek értékelése során általában a gyógyszerkönyvi
követelményekből indulnak ki, de az engedélyezés során ezeket minimum-követelményként
kezelik, gyakran azoknál szigorúbb kritériumokat írnak el. Ezt követően kerül sor a relatív
ártalmatlanság és a hatásosság: pontosabban: a várható hatás/ártalom viszony értékelésére,
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elsősorban állatkísérletes és embereken végzett klinikai vizsgálati dokumentáció alapján. (Az
utóbbi, orvosbiológiai értékelés mindig a hatás/ártalom viszonyra irányul, mert olyan
gyógyszer nincs, amelynek kizárólag kedvező terápiás hatása lenne, kedvezőtlen
(mellék)hatásai

nem!

Ezért

nem

beszélhetünk

gyógyszer

esetében

„abszolút

ártalmatlanságról”!) A „szakmai” szót abban az értelemben használjuk, hogy az
elmondottakon túl egyéb — például pénzügyi, költség/haszon értékelés nem tárgya a
gyógyszer forgalomba hozatali engedélyét megelőző értékelési eljárásnak. (A gyógyszer
várható árát az engedélyt kiadó hatóság nem is ismeri!)
Mit tartalmaz a forgalomba hozatali engedély?
A már említett államigazgatási határozatot az engedély kiadásáról, aminek mellékletei a
gyógyszer legfontosabb, azonosító adatai (ideértve a gyártóhelyeket és a minőség rögzítését),
jóváhagyott címkeszövege, betegtájékoztatója és egy, a szakemberek (orvos, gyógyszerész)
számára szóló tájékoztató, ami összefoglalja a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos
legfontosabb tudnivalókat. Utóbbi magyar megnevezése alkalmazási előirat (az EUterminológia angolul Summary of product characteristics, SmPC, azaz „a terméktulajdonságok összefoglalója”, de szolgai fordítás helyett megtartottuk a korábbi alkalmazási
előirat nevet). Ezek közül némely a cég gyártási eljárásának részleteire utaló titkokat
tartalmaz, ezeket a GYEMSZI-OGYI csak a forgalomba hozatali engedély jogosultjának
küldi meg (az engedélyt egyébként — tájékoztatásul — az Egészségügyi Minisztériumnak és
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, az OEP-nek is). Bizonyos forgalomba hozatali
engedélyek kiadásakor a GYEMSZI- OGYI Hatósági Értékelő jelentés formájában
összefoglalja a benyújtott dokumentációról kialakított véleményét (ennek publikus része
megjelenik honlapon is).
Ki kapja a forgalomba hozatali engedélyt?
Főszabályként az, aki az eljárást kezdeményezte (eltérés lehetséges, l. később) nevezzük az
egyszerűsítés kedvéért „gyógyszercégnek”. (Nem feltétlenül „gyógyszergyárnak”, mert sok
esetben a kettő — legalábbis jogilag — elválik egymástól, a „cég” kibéreli gyártásra a
„gyárat”, noha lehet mindkettő azonos tulajdonban). Hivatalos megnevezése a „forgalomba
hozatali engedély jogosultja”. Őt terheli ez után a gyógyszerre vonatkozó minden jog és
kötelezettség (például a végső döntés a forgalomba kerülő tétel minőségéről, a kötelező
mellékhatás-bejelentések). Lényeges kiemelni, hogy — a legtöbb országban, így nálunk is —
a „forgalomba hozatali engedély” birtokában a gyógyszer még nem forgalmazható! Ezt
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megelőzően tisztázni kell az ár- (és a legtöbbször a társadalombiztosítási támogatás) kérdéseit
is, s utóbbiakat ki kell hirdetni (hivatalosan megjelentetni).
A forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerek listáját az GYEMSZI-OGYI időről-időre
nyomtatott formában megjelenteti, valamint honlapján rendszeresen felújítva szerepelteti.

A forgalomba hozatal engedélyezéséhez szükséges értékelés
Magyarországon a forgalmazásra szánt, üzemi méretekben gyártott gyógyszerek forgalomba
hozatalának engedélyezése (akkor: törzskönyvezése) 1933-ban vált kötelezővé. A szakmai
értékelést (ami akkor még főként a minőség ellenőrzését jelentette) az Országos
Közegészségügyi Intézet (OKI) Kémiai (akkor Chemiai) osztályán végezték. Az önálló
Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) 1962-ben alakult meg, többek között az
interdiszciplináris (a terápiás előny/hátrány viszony értékelésére is kiterjedő) törzskönyvezés
koordinálására. Az OGYI-hoz csatolták 1968-ban az OKI gyógyszerellenőrző egységeit is. A
mai értelemben vett gyógyszerhatósági törzskönyvezési eljárás bevezetését a múlt század
nyolcvanas éveinek közepétől számíthatjuk.
A gyógyszer forgalomba hozatali engedélyezési eljárása — egy, később említendő ritka
kivételtől eltekintve — olyan beadvánnyal kezdődik, amelyben a szer „tulajdonosa” (későbbi
hivatalos megnevezése: a forgalomba hozatali engedély jogosultja) kéri — megfelelő
dokumentáció benyújtásával — annak gyógyszerré minősítését.
A gyógyszerhatóság ezt követően jogilag szabályozott eljárás keretében értékel(tet)i a
beadványt. Arra, hogy — az alapvetően tudományos módszerekkel dolgozó — értékelés
szabályozott (nálunk: államigazgatási) eljárás keretei között folyjék, azért van szükség, mert
a) átláthatóan meg kell szabni az eljárás kereteit (pl. a gyógyszerhatóság jogkörét és a
határidőket),
b) biztosítani kell a jogorvoslat lehetőségét (Magyarországon pl. az GYEMSZI-OGYI
döntései ellen bírósági eljárás kezdeményezhető).
Az eredeti (sehol sem törzskönyvezett) vizsgálati készítmény értékelése — mint már volt
róla szó — kiterjed a minőségi-gyógyszerészeti (ideértve a gyártást is), valamint a várható
terápiás előny/hátrány meghatározását szolgáló nemklinikai (állatkísérletes) és klinikai
(embereken végzett) vizsgálatok dokumentációjára. Ennek során a következő főbb kérdéseket
kell a beadvány alapján kell megválaszolni.
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Minőségi-gyógyszerészeti dokumentáció:
a) kellőképpen ismert-e a hatóanyag? (Szintetikus anyag esetében a kémiai szerkezet,
figyelembe

véve

az

izomerek

—

későbbi

szilárd

gyógyszerforma

esetén

a

kristálymódosulatok és a szemcseméret terápiás vagy toxikus hatását is, biológiai eredetű
anyag esetében a lehetséges jellemzés, növényi anyag esetében a tipikus hatóanyagok
vagy markerek, stb.).
b) Megfelelően

rögzített-e

a

hatóanyag minősége

(különös

tekintettel

a

várható

szennyezőkre), ismert-e a hatóanyag bomlása (oxigén, nedvesség, fény, hőmérséklet, a
használni kívánt csomagolóanyag hatására)? Útmutatók írják elő, hogy a szennyezések,
bomlástermékek milyen mennyisége esetén kell azok azonosítása, illetve toxikológiai
jellemzése (ez nem csak a szennyezés koncentrációjától, hanem a hatóanyag terápiás
adagjának nagyságától is függ).
c) Garantált-e, hogy a hatóanyag-gyártás során mindig az előbb leírt minőséget állítják elő?
(A helyes gyógyszergyártási gyakorlat — Good Manufacturing Practice, GMP —
alkalmazása.)
d) Rögzített-e a készítmény összetétele? Logikus volt-e a kifejlesztése? (Utóbbi lépéseit a
„Gyógyszerészeti fejlesztés” fejezetben részletesen be kell mutatni, s az összetételt
indokolni kell).
e) Rögzített-e a készítmény minősége, tárolási körülményei és eltarthatósága? (Gyorsított és a
tárolási hőmérsékleten végzett eltarthatósági — kevésbé szerencsés kifejezéssel
„stabilitási” — vizsgálatok).
f) Garantált-e, hogy a készítmény gyártása során mindig az előbb leírt minőséget állítják elő?
(l.a GMP ide vágó fejezeteinek alkalmazása).
Az eddigiekből nyilvánvaló, hogy minden gyógyszerértékelés alapja (már a klinikai
gyógyszervizsgálatok engedélyezését megelőzőé is) az előbb vázlatosan bemutatott (tágabb
értelemben vett) gyógyszerminőségi értékelés. Az sem szorul magyarázatra, hogy a
hatóanyag minőségét (végleges gyártástechnológia, szennyezettségi arculat stb.) véglegesíteni
kell az első, de legalábbis a szubakut toxicitási vizsgálatok előtt, hiszen közismert, hogy sok
közti- és bomlástermék toxicitása vagy az ellene jelentkező túlérzékenységi reakció
nagyságrenddel nagyobb lehet, mint a bomlatlan hatóanyagé. (Súlyos hiba, ha — pl. a
gyártástechnológia változtatása miatt — a szennyezésprofil nem azonos a toxicitási
vizsgálatokhoz használt és a végső, a törzskönyvezésre benyújtott hatóanyagban!) A
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készítmény (gyógyszerforma) minőségének rögzítését pedig be kell fejezni az első emberen
való vizsgálat megkezdése előtt.
Azt is értjük már, hogy a minőséget nem önmagában, hanem a másik két elem, a toxicitási és
hatékonysági adatok ismeretében, az összefüggések feltárásával kell értékelni és vice-versa.
Láttuk, hogy a szennyezések-bomlástermékek toxicitása szabja meg, hogy milyen
mennyiségük viselhető el a készítményben. (Valamilyen mennyiségben biztosan jelen
vannak, tökéletesen tiszta hatóanyag nem gyártható!). A tárolási idő, így a csomagolás
felnyitása utáni eltarthatóság például egészen másként értékelhető olyan gyógyszer esetében,
amelyet egy néhány napos vagy hetes kezelés során a betegnek az utolsó szemig-cseppig be
kell vennie, mint az esetileg szedett gyógyszer — pl. fájdalomcsillapító — esetén, amelyet a
beteg felnyitás után hosszabb ideig tárol, s rendszerint nem ideális körülmények között. A
példák még hosszan sorolhatók!
Nemklinikai dokumentáció:
a)

Az

állatkísérletes

(nemklinikai,

korábbi

megnevezése:

preklinikai)

toxicitási

(gyógyszerbiztonsági) vizsgálatok kellőképpen jellemzik-e a hatóanyagot és a várható főbb
szennyezőket? (S ezeket a vizsgálatokat a helyes laboratóriumi gyakorlat — Good
Laboratory Practice, GLP — követelményeinek megfelelően végezték-e?)
A részletek ismertetése nélkül, általában a következő vizsgálatok szükségesek:


akut toxicitás legalább két emlősállatfajon (célszerűbben két rágcsálón és egy nem
rágcsálón, rendszerint kutyán) és legalább kétféle beadási móddal (az egyik azonos
legyen a tervezett humán alkalmazáséval). Célja egyszeri adagot követő mérgező
reakciók megállapítása, az egyéb megfigyelések mellett minimális követelmény a
DL50 meghatározása;



a többszörös adagú (szubakut és krónikus) toxicitás. Célja a vizsgálati készítmény
által okozott élettani és kóros elváltozások meghatározása. Általában két szakaszra
osztják: a 2-4 hetes középtávú, valamint - a klinikai vizsgálatok által megkövetelt
időtartamú, általában 3-6 hónapos - hosszú távú. Legalább három adagszinten és két
állatfajon kell elvégezni, ebből az egyik nem lehet rágcsáló;



amennyiben az előző vizsgálatok bármilyen lehetséges negatív hatást jeleznek a hím
vagy a nőstény állatok reproduktivitására, megfelelően kiválasztott fertilitási teszten
ezt is vizsgálni kell;
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 teratológiai vizsgálat két állatfajon — annak ellenére, hogy ennek az előrejelző értéke
megkérdőjelezhető,

minden

esetben

része

kell,

hogy

legyen

a

toxicitási

vizsgálatoknak;
 a peri-posztnatális toxicitási és embriótoxicitási vizsgálatokat akkor kell elvégezni, ha
a gyógyszer várható alkalmazására a várandós vagy szülés vagy a szoptatási időszak
alatt is sor kerül;
 mutagenitási vizsgálatot minden esetben el kell végezni, általában legalább két
megfelelő in vitro és egy in vivo teszten;
 a karcinogenitási vizsgálatok olyan esetben elengedhetetlenek, amikor a vizsgált
anyag

(metabolitja)

szerkezete

rokon

valamely

ismerten

(ko-)karcinogén

molekuláéval, vagy a szubakut toxicitási vagy mutagenitási vizsgálatok karcinogén
hatásra utalnak, vagy, ha a készítményt hosszabb időn át kell alkalmazni;
 a lokális toleranciavizsgálatok szükségesek a helyileg alkalmazandó készítményekre
(általában a kész gyógyszerformával is el kell ezeket végezni).
A viszonylagos ártalmatlanság sem értékelhető a minőség ismerete nélkül. Az
állatkísérletes toxikológia (és farmakológia) eredménye csak akkor fogadható el, ha az
annak során felhasznált minták szennyezésprofilját megállapították, írásban rögzítették,
és az bizonyítottan nem tér el a klinikai mintáétól, ez pedig a később forgalmazottétól! Ez
az oka annak, hogy a toxikológiai vizsgálatok a hatóanyag minőségére vonatkozó
dokumentáció lezárása után indulnak. Elsősorban a speciális toxikológiai vizsgálatok
szükségességének megítélésekor és megtervezésekor kell értékelni a hatóanyag és
metabolitjai (izomerjei, módosulatai stb.!) mellett a várható szennyezések szerkezetét is.
(Néhány példa: irodalmi adatok szerint a p-klór-acetaniliddel szennyezett fenacetin
májkárosító hatása nagyobb a nem szennyezett hatóanyagénál, az izonikotinsav-hidrazid
hidrazinszennyezése mutagén és teratogén, több drazséfesték várható szintézisintermedier-szennyezése karcinogén, toxikus a tetraciklin, a p-amino-szalicilsav, a
methotrexat bizonyos bomlásterméke is, stb.). Másrészt, a gyógyszerbevezetés
stratégiája, hogy minden vizsgálati készítmény a lehető leghamarabb humán klinikai
vizsgálatra kerüljön, ahol valódi értéke végül is kiderül. Ezért a minimálisan szükséges
toxikológiai követelményrendszer megtervezésekor figyelembe kell venni a kísérletes
farmakológia eredményeit és a várható humán alkalmazást is.
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b) Az állatkísérletes gyógyszerhatástani vizsgálatok kellő biztonsággal meghatározták-e a fő
hatást, s jelezték-e a várható mellékhatásokat?
c) Ismert-e (a különböző útmutatókban előírt állatfajok alkalmazásával) a hatóanyag
farmakokinetikája és metabolizmusa?
Az állatkísérletes hatékonysági vizsgálatokra jellemző, hogy azok (és főleg azok
követelményrendszere) nem sematizálható olyan mértékben, mint a toxicitási vizsgálatoké,
jóval tágabb teret engedve ez által a kutatónak. (Ezért nem lehet a GLP-t — a toxikológiai
vizsgálatokhoz hasonlóan — ezekre is kötelezően bevezetni.) A benyújtandó
dokumentáció kvantitatív formában (dózis-hatás, hatás-idő görbék stb.), és rendszerint más
hatóanyaggal összehasonlítva tartalmazza a
farmakodinámiás:
- a fő hatás jellemzése és a feltételezett hatásmechanizmus,
- a másodlagos farmakológiai hatások,
- a feltárt kölcsönhatások leírását,
míg a kísérletes farmakokinetikai vizsgálatok az eloszlás, kiürülés, metabolizmus,
esetleges felhalmozódás adatait, legalább két állatfajon.
Klinikai dokumentáció:
Kellő szervezettségűek és meggyőző eredményűek-e a klinikai vizsgálatok, s ezeket a helyes
klinikai gyakorlat (Good Clinical Practice, GCP, l.ott!) követelményei szerint végezték?
A humán klinikai vizsgálatokat elsősorban hatás igazolásáért végzik, de biztonsági jellegük is
van, hiszen a gyakoribb mellékhatások is tanulmányozhatók. A vizsgálatok első (I) fázisában
általában — nagyságrendileg — 10-50 egészséges önkéntesen azt ellenőrzik, hogy az
állatkísérletekből emberre átszámolt, terápiás hatást mutató adagokat az ember tolerálja-e nem
várt mellékhatások nélkül? A klinikai vizsgálat ezen első fázisát betegeken csak akkor végzik,
ha maga a vizsgált szer eleve olymértékben toxikus, hogy egészséges emberen nem volna
etikus a vizsgálat (pl. chemotherapeutikomok). (Betegeken azért lehet etikus, mert az új
szertől a betegség javulását várjuk!) A kettes (II) fázisú klinikai vizsgálatokat —
nagyságrendileg — pár-tíz/száz/ betegen végzik, célja annak eldöntése, hogy jelentkezik-e az
állatokon észlelt terápiás hatás a beteg emberen isés ehhez mekkora dózis szükséges. A
hármas (III) fázisú klinikai vizsgálat (néhány száztól több ezer betegen) során a speciális
betegcsoportok (idősek, gyermekek, csökkent máj-vagy veseműködés) vizsgálata, a
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gyógyszer-kölcsönhatások és újabb mellékhatások meghatározása a cél, ekkor alakul ki a
gyógyszer alkalmazási előírása. Ezeket a vizsgálatokat szinte mindig kontrollált formában
végzik (azaz az eredményeket párhuzamosan vizsgált másik, általában már forgalmazott
gyógyszerével, ritkán placeboval hasonlítják össze), megfelelő elrendezésben („szimpla vak”:
a vizsgált személy nem tudja, hogy az új, vagy az összehasonlító szert kapja, „dupla vak”: ezt
a kezelőorvos sem tudja, az egyes csoportok eredményeinek kiértékelése után „törik fel a
kódot”). A hármas fázisú vizsgálatok döntik el, hogy a gyógyszert benyújtják-e
engedélyezésre. (A klinikai vizsgálatok ez után sem fejeződnek be, az úgy nevezett négyes
(IV) fázisúakat a már forgalomban lévő gyógyszerrel végzik. Célja a ritkább mellékhatások
feltárása, újabb gyógyszerekkel való összehasonlítás, gyógyszerkölcsönhatások stb.). Klinikai
vizsgálatnak számít a bioegyenértékűségi vizsgálat is.
Meg kell jegyezni, hogy klinikai vizsgálatok körülményei között az úgy nevezett hatásosságot
(efficacy) mérik, míg a napi betegkezelés körülményei között jelentkező terápiás értéket
hatékonyságnak (effectiveness) nevezzük. A kettő azért különbözhet, mert a klinikai
vizsgálatokhoz — a jobb kiértékelhetőség miatt — óhatatlanul viszonylag „homogén”
betegcsoportokat választanak, a hétköznapi életben, a valóságban az orvos pedig
„polimorbid”, társbetegségekkel is rendelkező betegekkel találkozik.
A fentieken túlmenő külön speciális követelmények vonatkoznak az izotóppal jelzett, a vérből
vagy egyéb testszövetből nyert gyógyszerkészítményekre és az oltóanyagokra. Külön
szabályai vannak a növényi eredetű gyógyszerek hatóanyagai, pl. az ilyen kivonatok
minősége rögzítésének, stb.
Az eddigiekből látható, hogy a forgalomba hozatali engedélyt megelőző gyógyszerértékelés
mintegy „leképezi” a gyógyszerkutatás és -fejlesztés lépéseit. Célszerű tehát azokat azzal a
szemlélettel és sorrendben végezni, hogy minden vizsgálati jelentés

egy — önmagát

szükségszerűen logikusnak feltüntető — gyógyszer-engedélyezési dokumentáció részét
képezi majd!
Fontos megjegyeznünk, hogy a GMP, GLP és GCP minőségbiztosítási követelményei túl a
gyógyszerkutatás és –fejlesztés szabályozása csak indirekt hatósági eszközökkel folyik.
Jogszabályok az EU-ban egységesen a gyógyszerértékelés eredményére csak általános
követelményeket adnak meg (megfelelő minőség és pozitív terápiás haszon – egészségügyi
kockázat arány), viszont igen részletesen leírják a benyújtandó dokumentáció szerkezetét. Ez
utóbbival jelzik, hogy milyen vizsgálatokat „vár” a hatósági értékelő, ezeket tehát vagy be
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kell nyújtani, vagy igen jó magyarázattal kell indokolni hiányukat! A követelményrendszer
egyébként nem csak az EU-ban, hanem világszerte egységesített, köszönhetően a Nemzetközi
Egységesítési Konferencia (International Conference on Harmonisation, ICH) immár több
mint egy évtizedes munkájának. Ebben az EU, az USA és Japán gyógyszerhatósági és
gyógyszeripari képviselői vesznek részt. Az ICH egyik legnagyobb eredménye, hogy
elfogadta a három földrészre egységes gyógyszer-értékelési követelményrendszer (Common
Technical Document, CTD, értelmileg helyes fordítása a „közös szakmai dokumentáció)
formai és tartalmi követelményeit.
A gyógyszerhatóság - az értékelés alapján - elfogadja, összeállítja s a forgalomba hozatali
engedélyként (illetve annak mellékletében), államigazgatási határozatként kiadja az új
gyógyszerre vonatkozó, értékelt és elfogadott alapadatokat, nevezetesen:


az engedély azonosító adatai (szám, gyógyszernév, kiszerelések, a csomagolás leírása
stb.);



a készítmény minőségi és mennyiségi összetételét, a minőségének megjelölésével;



a készítmény konkrét minőségi előírását (analitikai módszerek és minőségi
követelmények);



a készítmény kiadhatóságának jogi besorolását (vény, vény nélkül, csak fekvőbeteggyógyintézeti körülmények között vagy szakorvos által, stb.) és — néhány országban,
így Magyarországon is — ha van, hatáserősségi (nálunk: „kereszt”) jelzését;



a címkeszöveget;



az egészségügyi szakembernek (orvos, gyógyszerész) szóló tájékoztató hivatalos,
jóváhagyott magyar nyelvű szövegét (ezt nevezzük a gyógyszer alkalmazási
előiratának);



a betegnek szánt tájékoztatót (aminek tartalma — elvben — megegyezik az előzővel,
de „a beteg nyelvén íródott”, általában „kérdés – felelet” formájában).

Ami az orvos- és betegtájékoztatót illeti, tartalmuk és szerkezetük jogszabályok által
szigorúan előírt. Az EU-ban — ritka kivételekkel — ezeket kötelező nemzeti nyelven
rendelkezésre bocsátani, s a dobozon a gyógyszer nevét (ha több hatáserősség van, azt is) a
világtalanok számára Braille-írással is fel kell tüntetni. A gyógyszer = termék + információ,
amint ezt az Egészségügyi Világszervezet kijelentette. Különleges termék, a rá vonatkozó
információ nélkül nemcsak, hogy nem használható, de még ártalmat is okozhat, mégpedig
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általában nem annak, aki az alkalmazását előírja (orvos), hanem a betegnek.
A forgalombahozatal engedélyezési eljárásai
A gyógyszer-engedélyezési eljárásoknak — elsősorban az EU jogharmonizációs és közösségi
együttműködési szabályai miatt — ma már számos változata ismert, és a közöttük való
eligazodás komoly szakértelmet igényel. A legegyszerűbben ezeket a következőképpen
csoportosíthatjuk:


az engedély típusa szerint
o „közönséges” (a másik két csoportba nem tartozó)
o ideiglenes
o kivételes



az értékelés kezdeményezője szerint
o cég
o maga a gyógyszerhatóság



a beadványok tartalma szerint
o teljes


saját kísérleteken alapuló



bibliográfiai



hivatkozó


saját korábbi beadványra



más forgalomba hozatali engedély jogosultjának beadványára
o annak engedélyével
o annak engedélye nélkül („generikus beadvány”)


o


hibrid (az előzőek valamilyen kombinációja)

egyszerűsített

az eljáró gyógyszerhatóság(ok) és az eljárás típusa szerint
o

nemzeti

o

közösségi


centralizált



kölcsönös elismerési



decentralizált
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Ideiglenes forgalomba hozatali engedély kiadásáról akkor beszélünk, ha az új szer minősége
és biztonságos alkalmazhatósága már bizonyított, a hatásosságára utaló bizonyos eredmények
már megszülettek, azonban — a szó statisztikai értelmében — ez még nem fejeződött be.
Amennyiben az új szertől olyan átütő, jelentős eredmény várható, ami forgalomban lévőktől
még nem, s a hatásosság végleges bizonyítása egy, de legföljebb két év alatt reálisan
befejezhetőnek tűnik, a gyógyszerhatóság ideiglenes forgalomba hozatali engedélyt adhat egy
évre, amit egy ízben újabb egy évvel meghosszabbíthat. Az engedélyben elő kell írni az
elvégzendő (elsősorban humán klinikai) vizsgálatok körét.
Természetesen az ideiglenes forgalomba hozatali engedély nem azt jelenti, hogy gyógyszerek
— hatásosságuk bizonyítása nélkül — forgalomba kerülhetnek! Nagyon komoly indok kell
egy ilyen engedély kiadásához! Ilyen volt például annak az oszteoporózis-elleni gyógyszernek
az esete, amit Magyarországon fejlesztettek ki, a röntgenvizsgálatok jelezték is a csontsűrűség
növekedését, de a módszer pontatlansága miatt az eredmény nem volt szignifikáns. Az első
oszteodenzitométer beszerzésére pedig éppen abban az időben került sor. Az oszteoporózis
népbetegség-jellegére való tekintettel döntött akkor úgy a hazai gyógyszerhatóság, hogy — az
oszteodenzitometriás klinikai vizsgálatok befejeződéséig — ideiglenes forgalomba hozatali
engedélyt ad ki.
A kivételes forgalomba hozatali engedély kiadására akkor kerül sor, amikor olyan ritka
betegség gyógyszeréről van szó, hogy a hatásosság végleges, statisztikai adatokkal
alátámasztott bizonyításához egyszerűen nincs elegendő beteg. (Nem csak egy-egy országban,
hanem pl. az egész Európai Unióban sincs!) Ezek az un. orphan drug-ok (árva gyógyszerek).
Az ideiglenes engedélyhez hasonlóan a minőség és a biztonságos alkalmazás (relatív
ártalmatlanság) itt is bizonyított, a hatásosságra utaló eredmények vannak, s a betegség
súlyos, rossz kimenetelű.
A forgalomba hozatali engedély kiadását célzó eljárás az esetek döntő többségében valamely
gyógyszercégnek (általában:a forgalomba hozatali

engedély későbbi

jogosultjának)

kezdeményezésére indul. Lehetséges azonban egy olyan speciális eset, amikor a gyógyszercég
az EU valamely tagországában (tagországaiban) forgalmazott gyógyszert egy adott másik
tagországban nem kívánja forgalmazni, tehát nem kezdeményezi az engedély kiadását.
(Például üzletpolitikai indíttatásból: az adott országban ennek a gyógyszernek a
forgalmazásától nem remél akkora profitot, ami a forgalmazást megérné.) Amennyiben az
adott nemzeti gyógyszerhatóság úgy ítéli meg, hogy ez a gyógyszer nélkülözhetetlenül fontos,
mert sokkal jobb kezelést biztosít, mint a már forgalomban lévők (a jog nyelvén: fennáll a
„különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek”), akkor megteheti, hogy a gyógyszert a cég
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akaratától függetlenül engedélyezettnek nyilvánítja. Ekkor a szerre vonatkozó alapadatokat
elkéri olyan másik tagállam gyógyszerhatóságától, ahol az forgalomban van, ennek alapján
elkészíti a forgalomba hozatali engedélyt. A forgalomba hozatali engedély e jogosultja azután
külföldön szerzi be a gyógyszert, és itthon forgalmazza. Fontos, hogy ilyen esetben minden, a
gyógyszerrel okozott kárérét „az állam” tartozik felelősséggel (hiszen a cég által
kezdeményezett eljárások esetében természetesen a céget terheli az úgy nevezett
termékfelelősség!)
A beadványok tartalma szerinti felosztás első alesetét, a saját kísérleteken és klinikai
vizsgálatokon alapuló teljes beadványt már bemutattuk. A bibliográfiai beadvány azt jelenti,
hogy az engedélyeztetni kívánt — természetesen régi, jól ismert (az EU szabályai szerint
legalább 10 éve forgalomban lévő) — gyógyszer állatkísérletes farmakológiai és toxikológiai
kísérleteinek, klinikai vizsgálatainak eredményeit a szakirodalomban már publikálták. A
hatóanyag szerepel az Európai Gyógyszerkönyvben, a készítmény gyógyszerformája
egyszerű, mindenben megfelel az általános követelményeknek. A benyújtó ekkor csak az
előzőekben bemutatott minőségi és gyógyszerforma-fejlesztési részt dolgozza ki, minden
egyéb dokumentum helyett a megfelelő szakirodalmi cikkeket (másolatok és tartalmuk
szakértői feldolgozása) nyújtja be.
A hivatkozó beadvány esetében nem nyújtanak be bizonyos dokumentumokat, amelyek
korábbi beadványokban szerepelnek. A legegyszerűbb esetben ez egy korábbi saját beadvány,
amikor pl. új hatáserősség (100 mg-os tabletta mellé 50 mg-os tabletta), vagy új
gyógyszerforma (tabletta mellé injekció) engedélyezését kérik. Miután az

alfejezetben

bemutatott beadvány jelentős része azonos lenne a korábban benyújtottal, erre csak
hivatkozik.
Ritkán előfordul, hogy a benyújtó más cég korábban beadott dokumentációjának egyes
részleteire hivatkozik, annak dokumentált engedélyével. Ilyen eset például a licenc-átadás
vagy –eladás, egy készítmény tulajdonjogának átadása.
A hivatkozást tartalmazó gyógyszer-forgalomba hozatali engedély iránti kérelmek
legtipikusabb, leggyakoribb fajtája a generikus beadvány.
Ennek bemutatását célszerű a generikum fogalmának elemzésével kezdeni, mert ezzel
kapcsolatban igen sok félreértés található. Kétségtelen, hogy a generikus gyógyszer egyik fő
ismérve az, hogy minden, vele kapcsolatos szabadalom lejárt és az szabadon gyártható. A
gyógyszerekre vonatkozó szabadalmi védettség tipikus esetben — a bejelentéstől számított —
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20 év, de a centralizált eljárással engedélyezettekre (lásd alább) további 5 év kiegészítő
szabadalmi oltalom vonatkozik. A forgalomba hozatal engedélyezését célzó eljárás
szempontjából azonban ennél is lényegesebb, hogy a benyújtó a generikumnak egy, már
forgalomban lévő készítménnyel („referens”) való egyenértékűségét állítja. Ezt nevezzük
hivatkozó generikus gyógyszer-engedélyezési eljárásnak. Miért olyan lényeges ez? Azért,
mert ilyenkor a gyógyszerhatóság az egész értékelést a következő kérdésre összpontosítja:
egyenértékű-e a referens és a generikum? Ha bebizonyosodik, hogy igen, akkor a
korábban bejegyzett referens gyógyszerre vonatkozó minden ismeret felhasználható a
generikum törzskönyvezése és forgalmazása során!
Ezt azért lényeges hangsúlyozni, mert az irodalomban igen gyakran „generikumnak”
neveznek más módon, tehát nem az egyenértékűség megállapítása által, vagy azt az
alábbiaktól eltérő, „egyszerűsített” módszerrel végezve forgalomba engedett gyógyszereket
is!
Az előbb említett, referens-készítmény beadványára való hivatkozás alapján végzett
engedélyezésének további feltétele, hogy lejárt a szabadalom mellett az úgy nevezett
adatkizárólagossági időtartam is. Ennek elve, hogy az említett „hivatkozással” mintegy
használják más szellemi termékét, amit a szellemi tulajdon védelme alapján bizonyos ideig
korlátozni kell. Ez az adatkizárólagossági időtartam korábban Magyarországon általában 6 év,
centralizáltan engedélyezett (lásd alább) gyógyszerekre 10 év, ami az EEA területén való
legelső forgalomba hozatali engedély kiadásakor kezdődik.
Ismerkedjünk meg egy újabb fogalommal: ez az úgynevezett „Bolar-provízió” (egy, az
USA-ban lezajlott bírósági eset egyik szereplőjének neve alapján. Ahol ilyet tartalmaz a
jogrend, ott a generikus beadvány a szabadalom lejárta előtt is benyújtható (az egyetlen
akadály az adatkizárólagosság), mert szabadalomsértésnek csak a forgalmazás megkezdése
számít. Ilyen országban tehát a generikum forgalomba hozatala is engedélyezhető még a
szabadalom lejárta előtt, hogy az engedély jogosultja a lejárat napját követően azonnal
megkezdhesse a forgalmazást. Magyarországon is ez a helyzet.
Az EU 2005-ben hatályba lépett szabályozása a Bolar- és adatkizárólagossági feltételeket a
következőképpen „egységesítette”: az innovatív (a későbbi referens) készítmény első
forgalomba hozatali engedélyét követő 8 éven belül erre az engedélyre való hivatkozással
generikum nem nyújtható be engedélyezésre (adatkizárólagossági periódus). Ezt követően
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igen, de — az engedély kiadásának idejétől függetlenül — további 2 évig nem hozható
forgalomba (forgalmazási kizárólagosság). A 8 év egy évvel meghosszabbodik, ha az első
forgalomba hozatali engedély jogosultja ez idő alatt új, jelentős terápiás indikáció-bővítésre
nyújt be megalapozott kérelmet. Megjegyzendő, hogy Magyarország nem fogadta el ezt az
EU-rendelkezést, s alóla átmeneti felmentést (derogáció) kért.
A generikus engedélyezési eljárás során először ki kell választani a megfelelő referensgyógyszert. Ez általában azonos az első ízben forgalomba hozatali engedélyt kapott
gyógyszerrel. Ha több ilyen is van, mindenképpen olyat kell választani, amit a már korábban
bemutatott módon, teljes dokumentáció alapján engedélyeztek. Korábban feltétel volt az is,
hogy a referens gyógyszer abban az országban engedélyezett legyen, ahol a generikumra
vonatkozó kérelmet benyújtják. Ma már ez nem követelmény, az EU szabályai szerint
elegendő, ha a referens gyógyszer az EEA területén bárhol engedélyezett. Ilyenkor az illető
gyógyszerhatóság a hivatkozott alapdokumentumokat elkéri annak a tagországnak a
hatóságától, amelyik az engedélyt kiadta (az úgy nevezett “eurogenerikum”-koncepció).
A

generikus

gyógyszernek

a

referencia-gyógyszerrel

való

egyenértékűségét

a

következőképpen lehet bizonyítani.
Először is a két gyógyszer között fenn kell állnia az úgy nevezett „gyógyszerészi
egyenértékűségnek”, amely kifejezés félrevezető, mert csupán azt jelzi, hogy egy készítmény
azonos gyógyszerformában ugyanazt a hatóanyagot, azonos mennyiségben tartalmazza. (Meg
kell jegyezni, hogy ugyanannak a hatóanyagnak különböző sóiból, sőt: észtereiből, étereiből,
egyéb származékaiból is lehet egyenértékűek készítményeket gyártani, ha a terápiás
tulajdonságot hordozó molekularész azonos bennük és a készítmény biztosítja a megfelelő
farmakokinetikát).
Milyen gyógyszerformák esetében vetődhet fel egyáltalán az egyenértékűség kérdése? Az
azonosan alkalmazottak (pl. tabletta és kapszula) esetén beszélhetünk egyenértékűségről. A
különböző hatáserősségek szempontjából konzervatívabb és liberálisabb megközelítés
lehetséges. Az előző szerint követelmény a hatóanyag-tartalom tökéletes azonossága (eszerint
pl. két 50 mg-os és egy 100 mg-os tabletta egyenértékűsége fel sem vethető). A „középutas
megoldás” pl. elfogadja egyenértékűnek - ha ezt bizonyították - a két 50 mg-os tablettát az
egy 100 mg-ossal, de nem a felezett 100 mg-osat egy 50 mg-ossal, különösen nem, ha az
utóbbin nincs felezővonal! A hazai gyakorlat az utóbbi megközelítésen alapszik, hasonló
gyógyszerformákat és különböző hatóanyag-tartalmú készítményeket (természetesen az
utóbbi figyelembevételével!) is elfogad az egyenértékűség bizonyításához. Természetesen ezt
77

a kérdést — különösen az egyenértékű készítmények terápiás helyettesíthetőségét — sem
sémák, hanem az egyedi esetek szerint kell értékelni. Intesztinoszolvens bevonatú tabletták pl.
természetesen nem felezhetők. Nagy és kis tabletták között a bevehetőség szempontjából lehet
olyan különbség, hogy emiatt nem tekinthetők egyenértékűeknek. Egyes segédanyagok függetlenül attól, hogy befolyásolják-e a hatóanyag felszabadulását a készítményből - szintén
kizárják az egyenértékűséget, pl. nagyobb mennyiségű szerves oldószer az egyik injekcióban
vagy a szokásosnál gyakrabban allergizáló festék a drazsébevonatban, laktóz az egyik
készítményben (tejcukor-érzékenyek!), stb.
A „gyógyszerészi egyenértékűség” mellett természetesen fontos — és az értékelés első lépése
— a minőség egyenértékűsége. Az eltérő szennyezésprofil még nem kizáró indok (hiszen
gyakran más a hatóanyag szintézise!), a szennyezések összmennyisége, azok toxikussága, a
készítmények eltarthatósága (ami gyakran a csomagolás módja és a csomagolóanyag
függvénye!) azonban nem különbözhet lényegesen.
A generikus és a referens gyógyszer tényleges egyenértékűségének bizonyítása a következő
módon történhet.


A leggyakoribb az összehasonlító farmakokinetikai, azaz bioegyenértékűségi vizsgálat.
Ilyenkor leginkább a vérszint-idő görbe cmax, a tmax és az AUC (a görbe alatti terület,
biohasznosíthatóság) meghatározása és összehasonlítása, mindig egynél több paraméteré.
Általánosan elfogadott követelmény az, hogy a referens készítmény kiválasztott
paraméterének (logaritmikus skálán) 80-120%-os határai között helyezkedjen el a
generikum azonos, mért paraméterének 90%-os szignifikancia-szinthez tartozó teljes
konfidencia-intervalluma. Részletes útmutatók foglalkoznak az olyan kérdésekkel, hogy
egyszeri vagy ismételt beadás után, illetve éhgyomri vagy teltgyomri állapotban mérjük a
vérszintet,

mikor

lehet

vagy

kötelező

metabolit

meghatározása

az

intakt

gyógyszermolekula helyett vagy mellett, mikor kell vér helyett vizeletből mérni, stb. A
további részleteket hely hiányában mellőznünk kell.


Egyes esetekben a bioegyenértékűség minden vizsgálat nélkül kimondható (pl. vizes
intravénás injekciók esetében).



Elvben farmakodinámiásan (pl. vérnyomáscsökkenés mérésével) is meghatározható két
gyógyszer egyenértékűsége, de ezt ritkán használják.



Hasonlóképpen — főleg, ha a bioegyenértékűségi vizsgálat nehézségekbe ütközik —
összehasonlító terápiás vizsgálattal is meghatározható egyenértékűség.
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Nagyon körülhatárolt esetekben (pl. nincs jól mérhető vérszint és farmakodinámiás hatás,
vagy ún. nem problematikus farmakokinetikájú, vízben jól oldódó és lipidmembránon
gyorsan penetrálódó hatóanyag, stb.) in vitro módszerrel is bizonyítható az
egyenértékűség.

Mit jelent az egyenértékűség? Végeredményben azt, hogy tudásunk szerint az egyik szerre
beállított beteg kezelése problémamentesen bármikor folytatható a másikkal, bármiféle újabb
beállítás nélkül. Megemlítjük a lehetőségét annak, hogy a forgalomba hozatali engedély iránti
kérelemmel benyújtott dokumentáció egyes részei saját kísérleti eredményeket, más részei
bibliográfiai adatokat is tartalmazhatnak, vagy hivatkozhatnak korábbi beadványokra. Ezt
hívják hibrid-beadványnak.
Nagyon lényeges annak leszögezése, hogy mind az európai joganyag, mind a
gyógyszerhatósági gyakorlat a fentebb bemutatott különböző tartalmú beadványok értékét —
ha mindegyiket megfelelő módon alkalmazzák — azonosnak ismeri el! Ezért az „ez csak egy
generikus értékelés volt”, „nem igazi kutatás, csak irodalmi összeállítás”, stb.-típusú —
elsősorban innovatív cégek által gyakran hangoztatott — állításoknak semmilyen alapjuk
sincs!
A gyógyszerek bizonyos típusai esetében a jogszabályok lehetőséget nyújtanak egyszerűsített
beadványokkal való engedélyeztetésre. E sorok írásakor két ilyen gyógyszercsoport
ismeretes: a homeopátiás (hasonszenvi) gyógyszerek és a hagyományos növényi
gyógyszerek.
E fejezet terjedelme nem teszi lehetővé a homeopátiás gyógyszerekre vonatkozó ismeretek (és
a velük kapcsolatban kialakult, el nem csöndesedő vita) ismertetését, ezért csak a lényegre
szorítkozunk. A Samuel Hahnemann által a XIX. század elején bevezetett homeopátia három
fő alapelve szerint:
 „hasonló a hasonlóval gyógyítható (similia similibus curantur), azaz amely anyag
farmakológiailag aktív dózisban bizonyos (mérgezési) tüneteket (pl. fejfájást) okoz,
az nagy hígításban elmulasztja ezeket a tüneteket (esetünkben csillapítja a fejfájást),
 a homeopátiás hígítást oldatok esetében rázogatással, porok esetében dörzsöléssel
(„potenciálás”) végzik, ezáltal energia kerül a készítménybe. Minél nagyobb a hígítás
(potencia), annál erősebb a hatás. A leghatásosabbak azok a szinte végtelen
(infinitezimális) hígítások, amelyekben az eredeti kiindulási anyagból már egy
molekula sincs. Ennek rövid magyarázata – a homeopátia teljesen bizonyítatlan
koncepciója szerint -, hogy a hígítószer (általában víz, laktóz) szerkezete
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„emlékszik” a kiindulási anyagra (olyan szerkezeti tulajdonságokat mutat, mintha az
még benne lenne).
 Minden beteget — állapotától függően — a különböző homeopátiás szerek más-más,
egyénre szabott kombinációjával kell kezelni.
A homeopátiás gyógyszereket sokan placebónak tekintik, hiszen farmakológiai szemléletünk
berzenkedik a „belerázott-beledörzsölt energiával való gyógyítás” koncepciója ellen. Ezt
mások „kettősvak” elrendezésű klinikai vizsgálatokra hivatkozva vitatnak. E sorok írója
rámutat, hogy — akkor is, ha ezeket a vizsgálatokat helyesnek fogadjuk el — az eredmények
általában csak kismértékben térnek el a placebo-csoportétól. Másrészt viszont nem szabad
elfelejtenünk, hogy — gyógyszervizsgálati szempontból — „placebónak” minősítjük a
szervezet öngyógyító hatását is, azaz azt a kedvező esetet, amikor a beteg gyógyszer
hiányában is meggyógyul.
Azoknak a homeopátiás gyógyszereknek az esetében, amelyek
a) szájon át történő vagy külsőleges terápiára szánnak,
b) terápiás javallat nélkül kerülnek forgalomba (a homeopátiát ismerő egészségügyi
szakember ajánlja a betegnek),
c) ártalmatlanságát a hígítás foka garantálja, azaz


a kiindulási törzsoldatnak legfeljebb egytízezred részét,



farmakológiailag aktív (allopátiás) hatóanyag olyan mennyiségének, amelyet
tartalmazó gyógyszer vénköteles lenne, legfeljebb egyszázad részét tartalmazza,

egyszerűsített eljárással adják ki a forgalomba hozatali engedélyét. Ennek során a
hatásosságot nem kell igazolni, a biztonsági vizsgálatok jelentős része sem szükséges. Így
csak néhány állatkísérletes eredményt kell benyújtani, a humán klinikai kipróbálások teljesen
elmaradnak.
A fentieknek meg nem felelő (tehát pl. terápiás javallattal forgalmazott) homeopátiás
készítmények engedélyezése viszont nem különbözik a többi gyógyszerétől.
A hagyományos növényi gyógyszerek szájon át, külsőleg vagy belélegzés útján használt, az
EEA területén legalább 30 (vagy itt legalább 15 és a világ más részén legalább 30 éve
alkalmazott), vény nélkül forgalmazható szerek. Hatásukat nem kell bizonyítani, ez a
hagyományos alkalmazás és tapasztalat alapján valószínűsíthető. Ennek elbírálására az
Európai Gyógyszerügynökség — tagállami szakértőkből álló — gyógynövény-bizottsága
gyógynövény-monográfiákat és listákat közöl, feltüntetve a bizonyítás nélkül elfogadható
terápiás indikációkat.
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Az eljáró gyógyszerhatóságok és az eljárás típusa szerint az óta különböznek a gyógyszerengedélyezési eljárások, amióta az EU tagjai lettünk. Az EU szabályai ugyanis — noha nem
teszik lehetővé, hogy az egyik tagállamban engedélyezett gyógyszer más tagállamban
automatikusan forgalmazható legyen, az egyes tagállami engedélyek más tagállamban való
gyorsított „honosítását” várják el.
A legegyszerűbb az úgy nevezett nemzeti eljárás. Olyan gyógyszerkészítményekre
vonatkozik, amelyek feltehetőleg csak egy tagállamban kerülnek forgalomba. Ilyenkor a
nemzeti gyógyszerhatóság engedélye kiadásával az eljárás befejeződik.
Hasonlóképpen egyszerű az úgy nevezett centralizált forgalomba hozatal-engedélyezési
eljárás. Ilyenkor a kérelmet az EU egyik központi intézményéhez, a londoni Európai
Gyógyszerügynökséghez (European Medicines Agency, EMA) kell benyújtani. Itt a —
tagállami képviselőkből álló — humángyógyszer-bizottság értékeli. Pozitív eredmény esetén
a címkeszöveg, az orvos- és betegtájékoztató — a benyújtó által minden tagállam nyelvén
elkészített — szövegét, valamint a gyógyszerbizottság kijelölt tagja által készített és minden
tagállami

nyelvre

lefordított

hatósági

értékelő

jelentést

elküldik

a

nemzeti

gyógyszerhatóságoknak ellenőrzésre és a hibák javítására. Ezután — rövid felszólalási
határidő leteltével — az EU brüsszeli székhelyű Bizottságának illetékes vezetője aláírja a
forgalomba hozatali engedélyt, ami az egész EEA területére érvényes. A későbbi módosítások
ugyanilyen módon kerülnek engedélyezésre. A centralizált eljárás bizonyos gyógyszerek: a


biotechnológiai módszerrel előállított,



ritka betegségek (előfordulása legfeljebb 1:5000 lakos),



rák, HIV, diabetes és neurodegeneratív betegség elleni,



2008-tól az autoimmun-, valamint a vírusos betegségek elleni

új hatóanyagú gyógyszerek esetében kötelező, ezek generikumaira és más új hatóanyagú
gyógyszerekre lehetséges, utóbbi esetben az eljárás igénybe vétele a benyújtó döntésétől függ.
Meg kell jegyezni, hogy elutasítás esetén az adott szerre vonatkozó kérelem benyújtása
A fennmaradó két közösségi eljárás tárgyalásához be kell vezetnünk a „referenciagyógyszerhatóság” vagy „referencia-tagállam”, Reference Member State, RMS) fogalmát.
Arról van ugyanis szó, hogy a benyújtó kiválasztja azt a tagállami gyógyszerhatóságot, akivel
első ízben el kívánja fogadtatni a beadványt, s aki elkészíti majd a hatósági értékelő jelentést
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(angol nyelven). Az eljárásban részt vevő többi — nem feltétlenül az összes, ez is a benyújtó
döntésétől függ — tagállam megnevezése „érintett tagállam” (Concerned Member State,
CMS). Érdekes megjegyezni, hogy az engedélyezés után a forgalomba hozatali engedély
minden módosítása is az RMS-en keresztül történik, minden esetben ő értékel először.
A „kölcsönös elismerési” eljárás lényege, hogy a gyógyszert korábban már az RMS —
nemzeti eljárásban — forgalomba hozatalra engedélyezte, s a forgalomba hozatali engedély
jogosultja ennek az engedélynek a „honosítását” kéri a CMS-ekben. Ekkor az RMS megküldi
az angol nyelvű értékelő jelentést minden CMS-nek, a kérelmező pedig benyújtja ezekhez
ugyanazt a dokumentációt, amit az RMS már jóváhagyott. Ezek gyorsított eljárással
elfogadják az első forgalomba hozatali engedélyt, s „nemzeti típusú” forgalomba hozatali
engedélyeket adnak ki. Ellenkező vélemény esetén először egy, a tagállamok képviselőiből
álló koordinációs csoport kísérli meg a vélemények egyeztetését. Ha ez nem jár sikerrel,
akkor a centralizált eljáráshoz igen hasonló módon közösségi döntésre kerül sor, amit minden
tagállamnak el kell fogadnia. (Tehát: a döntéstől függően vagy a vonakodó CMS-nek is ki
kell adnia a forgalomba hozatali engedélyt, vagy az RMS-nek is vissza kell a már kiadott
engedélyt vonnia.)
A decentralizált eljárás az előzőtől annyiban különbözik, hogy új gyógyszerről van szó, amit
még egy tagállamban sem engedélyeztek. az RMS előkészíti az ideiglenes forgalomba
hozatali engedélyt és hatósági értékelő jelentést, amit az eljárás során a CMS-ekkel való
konzultációban módosulhat. (Az eljárás angol nyelven folyik és — a forgalomba hozatali
engedélyek kiadását megelőzően — minden dokumentum nyelve angol.) Teljes megegyezés
esetén egyszerre születnek meg a nemzeti típusú forgalomba hozatali engedélyek. Véleményeltérés esetén az előzőekben bemutatott egyeztetési majd döntési eljárásra kerül sor.
Hozzá kell tenni, hogy a közösségi eljárások részletekbe menő, igen szigorú és jogvesztő
határidőket tartalmaznak a részt vevő folyamodók és gyógyszerhatóságok számára, s az egyes
eljárások követését közösségi adatbázisok, védett Internet-kapcsolatok és a tagállami
gyógyszerhatósági képviselőkből álló munkacsoportok segítik.
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Az engedély kiadása utáni gyógyszerhatósági felügyelet
A hatósági tevékenység nem fejeződik be a forgalomba hozatali engedély kiadásával. Minden
tagállam rendszeresen ellenőrzi a saját területén folyó gyógyszergyártást. Az EEA-n kívüli
gyártás esetén — hacsak az illető országnak nincs az EU-val a gyógyszergyártási ellenőrzések
kölcsönös elismerésére vonatkozó szerződése (ilyen pl. Kanada, Svájc) ez az RMS feladata,
míg centralizált engedélyezés előtt és után az Európai Gyógyszerügynökség küld az ilyen,
EU-terminológiával

„harmadik

országok”

gyógyszergyáraiba

—

a

tagállamok

gyártásellenőreiből álló — ellenőrző csoportot.
A forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai, az gyógyszert rendelő orvosok, az azt kiadó
gyógyszerészek kötelesek a tudomásukra jutott gyógyszerminőségi hibákat és gyógyszermellékhatásokat a tagállami gyógyszerhatóságokhoz bejelenteni. Itt ezeket kivizsgálják, a
hibás gyártási tételeket kivonják a forgalomból, s új mellékhatások esetén felmerülhet a
gyógyszer

alkalmazási

előírásának

módosítása.

(Ennek

eljárása

szabályozott,

az

engedélyezési eljárással azonos, nemzeti vagy közösségi).
Ami a mellékhatásokat illeti, előírás, hogy a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai
megfelelő

képzettségű

meghatalmazott

személyt

foglalkoztassanak

a

gyógyszerek

mellékhatásainak feldolgozására és a hatóságok számára történő bejelentésére.
Várható változások
A gyógyszer-engedélyezésre vonatkozó jog- és szakmai szabályok állandóan fejlődnek,
változnak. Különösen megfigyelhető az EU szakmai szabályinak („soft law”) gazdagodása.
Ezek útmutatást adnak a valódi jogszabályok alkalmazásához, de előfordul, hogy maga a
jogszabály írja elő az útmutatók alkalmazását (például a gyógyszerek mellékhatás-követése
esetében. Érdekes megjegyezni, hogy a gyógyszerek engedélyezésére, gyártására,
nagykereskedelmére és reklámozására-ismertetésére vonatkozó EU-szabálygyűjtemény
jelenleg kilenckötetnyi, s ebből csak egy kötetet tesznek ki a valódi jogszabályok, a többi
útmutató, szakmai szabály. (Az előzőekből kimaradt a lakossági és intézeti gyógyszerellátás,
mert ennek szabályozását az EU tagállami hatáskörben hagyta.)
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2011 óta az EU közösségi jogalkotása az új gyógyszerek gyermekgyógyászati javallatainak
kötelezővé tett meghatározására és vizsgálatára, valamint a sejt- és génterápiás gyógyszerekre
vonatkozó szabályozás kialakítására irányul.
A gyógyszer-engedélyezésről adott kép nem lenne teljes annak rövid bemutatása nélkül,
hogyan juthatnak a betegek — indokolt esetben — Magyarországon forgalomba hozatali
engedéllyel nem rendelkező gyógyszerhez. A szabályozás itt is különbséget tesz az EEA
területén valahol engedélyezett, vagy csak „harmadik országban” forgalmazott gyógyszer
között. Az orvos igénylését mind a két esetben az GYEMSZI-OGYI-hoz kell küldeni, kellő
részletességgel indokolva, hogy különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek kívánja meg
az új gyógyszer alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy olyan előnyös terápiás hatás várható, ami
Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerrel nem érhető el. Az
GYEMSZI-OGYI az igénylést elbírálja és csupán „harmadik országban” engedélyezett
gyógyszer esetében a behozatalt a kórházi osztály részére vagy a beteg nevére szólóan
engedélyezi (vagy elutasítja). Az EEA-tagállamban engedélyezett gyógyszer esetén az OGYI
nem engedélyt, hanem szakvéleményt ad ki, ezért — elvben — az ilyen gyógyszer az OGYI
negatív véleménye esetében is behozható. A gyakorlatban azonban erre ritkán kerül sor, mert
jogszabály írja elő, hogy a negatív szakvéleményt a betegnek meg kell mutatni, s tájékoztatni
kell, hogy az ilyen gyógyszerre az OEP biztosan nem ad egyedi méltányosságból sem
támogatást.
Az un. indikáción túli (off-label) alkalmazás azt jelenti, hogy bár akadnak publikált
tapasztalatok egy gyógyszernek az alkalmazási előiratában nem szereplő indikációban történő
alkalmazására is, az alkalmazó orvos szükségesnek tartja abban az indikációban a gyógyszert.
Ebben az esetben a GYEMSZI-OGYI honlapjáról letölthető kérvényt, betegbeleegyzést stb.
kell kitölteni és az off-label alkalmazást alátámasztó irodalmat mellékelni és a GYEMSZIOGYI un. off-label bizottsága dönt az engedélyről. Ez azonban még nem jelent egyszersmind
társadalombiztosítási támogatást, ami ezen engedély birtokában lehet kezdeményezni az OEPnél.
Ez a fejezet — reményeink szerint — bemutatta, hogy a gyógyszer-engedélyezést megelőző
értékelés ma már önálló, multidiszciplináris tudományággá (regulatory science) alakult.
Elsősorban az orvos- és gyógyszerésztudomány körébe tartozó, valamint jogi és
államigazgatási ismereteket feltételez, a gyakorlatban pedig fő feladata az ezen
megközelítések közötti egyensúlyteremtés. Noha az ilyen - sporthasonlattal élve öttusázó
vagy tízpróbás - szakember tudása szükségszerűen egyik tudományágban sem éri el az
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azokban dolgozókét, de mindegyiket átlátja és nélküle a munka lassúbb, kevésbé hatékony
lenne, s az államigazgatási eljárások szabályainak betartása nem lenne biztosítható. Ennek az
alkalmazott tudományágnak nemzetközi tudományos társaságai (például a The Organisation
of Professionals in Regulatory Affairs: TOPRA, Regulatory Affairs Professionals Society:
RAPS, stb.), folyóiratai (Regulatory Affairs: USA, The Regulatory Affairs Journal: Egyesült
Királyság) ismertek. Ezek sorába tartozik ma már a — térségünkben, 1999-ben elsőként
megalakult — Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága (MAGYOTT) és lapja.
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6. A minőségbiztosítás gyógyszerészeti vonatkozásai : GMP,
GLP, GCP, GPP

Rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok:
A termékeknek, szolgáltatásoknak minőségügyi szempontból két – egymástól éles határral el
nem választható de jól megkülönböztethető – területe van: a „szabványosított”
(„standardised”) és a „szabályozott” („regulated”) terület. Az elsőre a piaci szabályozás, a
szabványok (első közelítésben a piaci szereplőinek megállapodásai, amelyek nem
kötelezőek), az előzetes szakmai engedélyezés és a folyamatos szakmai ellenőrzés hiánya a
jellemző, ezért a minőségszabályozás igazolása akkreditációval érhető el. Az emberi egészség
és testi épség-közeli szabályozott területen nem szabványok, hanem jogszabályok
szabályoznak, a tevékenység megkezdéséhez előzetes hatósági engedély kell minőségügyi
rendszerüket jogszabály hirdeti ki (GMP, GLP, GCP) és erről hatósági tanúsítványt adnak ki.
Helyes Gyártási Gyakorlat (GMP)
A GMP definíciója
A Good Manufacturing Practice (GMP) a minőségbiztosításának az a része, amelynek
betartásával elérhető, hogy a terméket mindenkor olyan minőségi követelmények szerint
gyártsák és ellenőrizzék, amelyek alkalmazása biztosítja, hogy ezek a termékek a forgalomba
hozatali engedély követelményeinek eleget tegyenek és megfeleljenek arra célra, amire
rendeltettek.
A GMP lényege, hogy gyógyszert a megfelelő alapanyagokból, a megfelelő technológiával,
és alkalmas eszközökkel kell gyártani, a minőséget megőrző módon kell csomagolni, tárolni
és szállítani, a minőségét ellenőrizni kell, mindezeket az utasítások szerint kell végrehajtani és
minden mozzanatot, illetve az esetleges változtatásokat is dokumentálni kell.
A gyógyszergyártási engedély jogosultjának biztosítania kell, hogy az általa gyártott termékek
megfelelőek legyenek arra a célra, amire szánták őket, és hogy a forgalomba hozatali
engedély követelményeinek eleget tegyenek. Ezen kívül, ezek a termékek ne veszélyeztessék
a betegeket azzal, hogy nem kielégítő a biztonságuk, a minőségük vagy a hatékonyságuk.
A minőséggel összefüggő feladatok megvalósításáért a gyógyszergyártó cég felső vezetése
felelős, de szükség van a különböző szinteken és a különböző részlegekben dolgozó
87

személyzetnek, valamint a kiindulási anyagok gyártóinak és a nagykereskedőknek a
részvételére és elkötelezettségére is.
A minőséggel kapcsolatos ügyek megbízható megoldására olyan egységesen szervezett és
hibátlanul működő minőségbiztosítási rendszerre és minőségellenőrzésre van szükség,
amelybe a GMP - vagyis a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat - nemzetközi szabályai is
beépültek.
A GMP alapkövetelményei


Minden gyártási eljárást pontosan kell definiálni és rendszeresen felül kell vizsgálni.
Igazolni kell, hogy az így gyártott gyógyszerek eleget tesznek a minőségi
követelményeknek és a rájuk vonatkozó minőségi előírásoknak.



A gyártást, különösen a kritikus lépéseit és az eljárásba bekövetkezett változásokat
validálni kell.



A GMP elvei értelmében szükség van: megfelelően képzett és gyakorlott
személyzetre, alkalmas helyiségre és edényzetre, felszerelésre, berendezésre, hibátlan
anyagokra, megfelelő raktározási és szállítási lehetőségekre.



Az adott körülményekhez pontosan alkalmazkodva világosan és félreérthetetlen
nyelvezettel kell leírni az előírásokat és utasításokat.



Úgy kell kiképezni a munkában résztvevőket, hogy a feladatukat hibátlanul el tudják
látni.



A gyártás folyamán kézírással vagy kiíró berendezéssel rögzítsék, hogy minden lépést
valóban a kívánalmaknak megfelelve végezték el, valamint a termék minősége eleget
tett a kívánalmaknak. Mindent, ami a szokásostól eltér, fel kell jegyezni, és ki kell
vizsgálni.
A gyártásra vonatkozó feljegyzéseket hozzáférhetően meg kell őrizni, hogy a gyártási
tételek sorsát visszamenőlegesen is nyomon lehessen követni.



A termék romlásának a veszélye kiszállításkor és a kereskedelmi forgalomban,
minimális legyen.



Dolgozzanak ki olyan visszahívási rendszert, amelynek segítségével a termék azonnal
kivonható.
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A már piacra került termékekkel kapcsolatos panaszokat ki kell vizsgálni, a minőségi
hibák okát fel kell tárni. Intézkedni kell a hibás tételek sorsáról, meg kell akadályozni
a hiba megismétlődését.

A legfontosabb GMP irányelvek


Minden művelet csak írásos utasítás, dokumentáció alapján hajtható végre.



Csak megfelelő „minősített” anyagokat szabad használni, a felhasznált anyagokat
helyesen kell tárolni.



A berendezéseket és környezetüket tisztán kell tartani.



A gépek előírt karbantartása, kalibrálása, kvalifikálása legyen rendszeres és minden
gépi berendezés feleljen meg a célnak, amire használják.



A személyzet az előírásoknak megfelelő módon öltözködjön, viselkedjen és a
munkájukat megfelelő módon végezzék.



Azért, hogy a dolgozók minden munkát pontosan és hibátlanul el tudjanak végezni, a
feladatuk elvégzéséhez szükséges oktatást meg kell kapniuk.



Csak azonosított, előírás szerint felcímkézett anyag vihető gyártásba.



A gyártás során valamennyi használt anyagot szignatúrával kell ellátni.



A termékek fizikai és mikrobiológiai szennyeződését mindenkor el kell kerülni.



A gyártás minden fázisát pontosan az előírásoknak megfelelően dokumentálni kell.



A gyógyszerek minőségvizsgálata reprezentatív mintavétel alapján történik. Mivel a
legyártott tétel minden egyes darabjának vizsgálata nem megoldható, olyan mintát kell
venni, hogy a levett minták a teljes legyártott tétel minőségét tükrözzék.

A GMP irányelvei nem csak a gyártásra, hanem a minőségellenőrzésre is vonatkoznak. Így
összefoglalva a Helyes Gyártási Gyakorlat minden olyan tevékenységre vonatkozik, amely az
alapanyagok átvételétől, a végtermék felszabadításáig megtörténik, illetve a csomagolás,
minőség-ellenőrzés és a jó irányítás irányelveit is meghatározza.
A 7. ábra szemlélteti a rendeletben szabályozott minőségbiztosítási szabályok (GMP, GLP,
GCP), illetve a QA beleszólási lehetőségeit a gyógyszerek teljes életútjába, a farmakológiai és
toxikológiai vizsgálatoktól kezdve, egészen a forgalomba hozatalukig.
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FEJLESZTÉS

KUTATÁS

FARMAKOLÓGIAI/
TOXIKOLÓGIAI
VIZSGÁLATOK GLP
GCP

Tervezés, Fenntartás,
Műszerkiválasztás,
Beüzemelés és
karbantartás

TERMÉKFEJLESZTÉS
Gyártási méretnövelés,
Legjobb
formuláció & módszer
Csomagolás
Előíratok/specifikációk

Validálási folyamat

Ellenőrzési
folyamat

Rutin gyártás és csomagolás

Valamely sarzs

Képzett
csapat

QA

Anyagok
minőségi
bizonylatai

Dokumentálás

minőségellenőrzése

Felszabadítás

Nem
szabadítható fel
GMP

Raktározás
QC

GDP

Elosztás

Expediálás

Adagolás
7. ábra: A különböző minőségi rendszerek érvényesülése a gyógyszerek élete során
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A minőség-ellenőrzés a gyógyszergyártásnak, a GMP-nek az a területe, amely a mintavétellel,
a minőségi előíratok elkészítésével, a vizsgálatok elvégzésével, ezen kívül a szervezés, a
dokumentálás, és a felszabadítás ügyével foglalkozik.
A GMP követelményrendszerének betartásáért felelősek bizonyos kulcsemberek. Ezen
meghatározott személyek („qualified person”): a termelés vezetők, a minőségellenőrzési
részleg és a minőségbiztosítás vezetői, de természetesen az egész vállalatnak, így a
vezetőknek és a gyár dolgozóinak is a minőség szolgálatába kell állnia.

Helyes Laboratóriumi Gyakorlat, GLP
Olyan minőségügyi rendszer, amely a nem-klinikai egészségügyi és környezetbiztonsági
vizsgálatok szervezésével és lefolytatásával foglalkozik; magában foglalja azok tervezését,
végrehajtását, ellenőrzését, dokumentálását, archiválását és zárójelentés kibocsátását.
A Helyes Laboratóriumi Gyakorlat követelményeit 1992-ben tették kötelezővé az Európai
Unióhoz tartozó országokban. Magyarországon, az Egészségügyi Minisztérium és
Földművelés és Vidékfejlesztési minisztérium együttes rendelete által került bevezetésre.
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és növényvédő-szerek forgalomba hozatalát
megelőzően, illetve már a forgalomba hozott gyógyszer esetén -az esetleges kockázat
felmérése céljából- a gyógyszerek biztonságos alkalmazhatóságot célzó vizsgálatok
tervezésére, kivitelezésére, dokumentálására, az eredmények közzétételére, továbbá ezek
ellenőrzésére és értékelésére vonatkozik (ezek a nem klinikai vizsgálatokra vonatkoznak).
A GLP hatásterületei:
Biztonsági vizsgálat: a veszélyes anyagoknak, veszélyes készítményeknek, új anyagoknak,
növényvédő szereknek, állatgyógyászati készítményeknek és az emberi felhasználásra kerülő
gyógyszereknek nem klinikai jellegű, az emberre, az állatvilágra és a környezetre kifejtett
hatásainak feltárását célzó vizsgálat.
A biztonsági vizsgálatok típusai:


Fizikai-kémiai jellemzők vizsgálata.



Toxikológiai vizsgálatok (ideértve a reprodukciós toxikológia, magzati toxikológia,
karcinogenetika, farmakodinámia, kinetika, helyi tolerancia vizsgálatokat).
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Mutagenitási vizsgálatok.



Környezetvédelmi ökotoxikológiai vizsgálatok vízi és szárazföldi szervezeteken.



A vízben, a talajban és a levegőben való lebomlás vizsgálata, bioakkumulációs
vizsgálatok.



Szermaradvány-vizsgálatok.



A mikroklímára és a természetes ökoszisztémákra gyakorolt hatások vizsgálata.



Az előző vizsgálatokkal kapcsolatban végzett analitikai és klinikai kémiai
vizsgálatok.

GLP lényeges elemei


A vizsgálóhely vezetőségének feladata:


Biztosítani a szakképzett személyzetet



A GLP elvek betartását



Óvintézkedések betartását



Minőségbiztosítást



Megfelelő felszereltség (helység, gép, műszerek) bíztosítása



Minőségbiztosítás



Személyzet (vizsgálatvezető, vezetőség, diplomás szakemberek, szakképzett
technikai személyzet, munkaköri leírások készítése, továbbképzések)



Készülékek hitelesítése, karbantartása (tisztítás, kalibrálás, validálás, SOP-ok
szerinti használatuk)



Tesztrendszer kidolgozása



Szabvány műveleti előírások készítése (SOP’s), érvényességük, revíziójuk
A jó Szabvány Műveleti Előírás:


A munkafolyamat elvégzését strukturálja, annak végrehajtásához
utasítást nyújt



Definiálja a végrehajtandó cselekvést illetve annak elemi lépéseit és
azok felelőseit



Támpontot nyújt az értékelésben az auditornak (inspektornak)



Minden tevékenységet lefed, olvasható, tiszta, pontos, gyakorlati,
jól érthető és követhető

A Szabvány Műveleti Előírások (SOP) típusai:


Szervezeti és adminisztratív SOP-ok
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A vizsgálatokhoz használatos eszközök SOP-jai



Vizsgálattal kapcsolatos tevékenységek SOP-jai



Project specifikus SOP-ok

Vizsgálati tervek készítése (menete, célja, módszerei, vizsgálati és kontroll
anyagok)



Zárójelentés (követi a vizsgálati terv tematikáját, értékeli őket, tartalmazza a
vizsgálatvezető nyilatkozatát és a minőségbiztosító nyilatkozatát)



Archiválás

Helyes Klinikai Gyakorlat (GCP)
Az embereken végzett klinikai vizsgálatok tervezésének, kivitelezésének, dokumentálásának
és jelentésének nemzetközi etikai és tudományos követelményrendszere.
A GCP követelményrendszer a nyugat-európai országokban már a nyolcvanas évek végén
megfogalmazódik. Az EC GCP Guidelines 1991. júliusában már megjelenik, de magát a
direktívát 1992. januárban adják ki.
Magyarországon a GCP irányelveit 1994. január 1.-én vezették be a klinikai gyakorlatba.
Ezen követelmények betartása garancia, hogy klinikai vizsgálatokba bevont személyek jogai,
biztonsága, jóléte, a Helsinki Nyilatkozat elveinek megfelelő védelemben részesül.
Magyarországon a klinikai vizsgálatokra vonatkozó rendelkezések és az azokban résztvevő
személyek jogai az Egészségügyi törvényben vannak rögzítve, melyek természetesen a
Helsinki deklarációval összhangban szabályozottak. A Nemzetközi Egységesítési Konferencia
(International Conference on Harmonisation, ICH) által kidolgozott Helyes Klinikai
Gyakorlat irányelvek célja, hogy olyan egységes követelményrendszert hozzon létre az
Európai Unióban (EU), Japánban és az Egyesült Államokban, amely a felügyeleti
(engedélyező) hatóságok számára megkönnyíti a klinikai adatok - illetékességi körükben
történő - kölcsönös elfogadását. A jelen irányelveket az EU, Japán és az Egyesült Államok,
azon kívül Ausztrália, Kanada, a skandináv országok, valamint az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) hatályos Helyes Klinikai Gyakorlat irányelveinek figyelembevételével
dolgozták ki.
A jelen irányelv követelményrendszerét be kell tartani, ha a klinikai vizsgálat során
keletkezett adatokat felügyeleti hatóságoknak szándékoznak benyújtani, valamint olya egyéb
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klinikai vizsgálatok során is, amelyek hatással lehetnek a vizsgálatba bevont személyek
biztonságára és jólétére.
Az ICH-GCP irányelvei meghatározzák az etikai bizottságok, a vizsgálatvezető és a megbízó
felelősségi körét és feladatait a vizsgálattal kapcsolatban, javaslatot tesz a klinikai protokoll és
vizsgálati

készítmény

ismertetője

elkészítéséhez,

valamint

a

vizsgálat

alapvető

dokumentumainak kezelésére és archiválására.

GCP alapelvek


A klinikai vizsgálatokat a Helsinki Nyilatkozatból eredeztethető és a Helyes Klinikai
Gyakorlattal (GCP), valamint a vonatkozó hatósági követelményekkel összhangban
levő etikai alapelveknek megfelelően kell végezni.



Az előrelátható kockázatokat és kényelmetlenségeket minden klinikai vizsgálat
megkezdése előtt a vizsgált személy és a társadalom szempontjából várható
előnyökkel összevetve mérlegelni kell. A vizsgálatot csak akkor szabad megkezdeni
és folytatni, ha a várható előnyök indokolják a kockázatokat.



A vizsgált személyek jogai, biztonsága és jóléte a legfontosabb szempont, amit
előnyben kell részesíteni a tudomány és a társadalom érdekeivel szemben.



A javasolt klinikai vizsgálatot a vizsgálati készítményre vonatkozóan rendelkezésre
álló nem klinikai és klinikai információknak megfelelően alá kell támasztaniuk.

 A klinikai vizsgálatoknak tudományosan megalapozottaknak kell lenniük, és azokat
világos és részletes vizsgálati tervben kell leírni.
 A klinikai vizsgálatot olyan vizsgálati tervet követve kell elvégezni, amelyhez az
intézményi felülvizsgáló testület (IFT)/független etikai bizottság (FEB) előzetesen
hozzájárult, vagy amelyről e testületek kedvező véleményt adtak.
 A vizsgált személyek orvosi ellátását, a rájuk vonatkozó orvosi döntések meghozatalát
csak szakképzett orvos vagy — megfelelő esetben — szakképzett fogorvos végezheti.


A klinikai vizsgálat végzésében szerepet vállaló minden egyes személynek megfelelő
ismeretekkel, képzettséggel és gyakorlattal kell rendelkeznie saját feladata(i)
elvégzéséhez.



A klinikai vizsgálatban való részvételt megelőzően minden, a vizsgálatba bevonni
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kívánt személytől meg kell szerezni az illető személy szabad akaratából és
megfelelő tájékoztatást követően adott beleegyezési nyilatkozatát.


A klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos valamennyi információt olyan módon kell
nyilvántartani, kezelni és tárolni, ami lehetővé teszi azok pontos jelentését,
értelmezését és hitelesítését.



A vizsgált személyek azonosítására alkalmas feljegyzéseket bizalmasan kell kezelni, a
vonatkozó törvényi követelmények szerint tiszteletben tartva a személyiségi jogok
védelmét és a titkos adatkezelést.



A vizsgálati készítményeket a Helyes Gyógyszergyártási Gyakorlat (GMP) vonatkozó
irányelveinek megfelelően kell előállítani, kezelni és tárolni. A vizsgálati
készítményeket csak a jóváhagyott vizsgálati terv szerint lehet felhasználni.



Olyan eljárásokból álló rendszereket kell alkalmazni, amelyek a vizsgálat minőségét
minden szempontból biztosítják.

A gyógyszertári tevékenység, mint szolgáltatás minőségének biztosítása,
GPP
A WHO 1986-os nagygyűlésén elfogadott és átdolgozott Gyógyszer Stratégiája alapján két
megbeszélést szervezett, 1989-ben Delhiben és 1993-ban Tokióban, amelyek a gyógyszerész
szerepét voltak hívatottak tárgyalni. A Helyes Gyógyszertári Gyakorlat (GPP) irányelveit
1993. szeptember 5-én, Tokióban a FIP kongresszusán fogadták el és a gyógyszerész által
biztosított gyógyszerészi gondoskodáson alapul.
Az irányelv szerint, a szakmai szabályok mellett a jog- és etikai szabályok is fontos szerepet
játszanak a gyógyszerészi szolgálat minőségének a meghatározásában a fogyasztó számára.
Minden gyakorló gyógyszerész kötelessége biztosítani, hogy a szolgáltatás, amelyet minden
betegnek egyformán nyújt, megfelelő minőségű legyen. A GPP tisztázása és kielégítése ennek
a kötelezettségnek.
Az irányelv javasolja a nemzeti szabványok felállítását az egészség megóvása, a gyógyszerek
és orvosi segédeszközök kiszolgáltatása, a betegek öngyógyítása, a receptek felülvizsgálata és
a gyógyszerek használata során a gyógyszerész aktivitása alapján.
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A GPP filozófiája
A

gyógyszertári

gyakorlat

feladata;

gyógyítás,

egészséggondozó

termékekkel,

szolgáltatásokkal való ellátás és az emberek és a társadalom segítése, hogy mindezeket
megfelelő módon tudják használni.
Tágabb értelemben a népesség egészségének megőrzése és a betegségek kialakulásának
megelőzése is feladata. Amennyiben a betegségek kezelésére van szükség, a gyógyszerésznek
kötelessége biztosítani a személyre szabott kezelést, a maximális terápiás hatást és a
minimális mellékhatást. Ennek feltétele, hogy a gyógyszerészek elfogadják, hogy más
szakemberekkel és a betegekkel osztozzanak a terápia kimenetelének felelősségében.
A Helyes Gyógyszertári Gyakorlat (GPP) követelményei


hogy a gyógyszerész bármilyen körülmények között legfőbb szempontnak, a beteg
jólétét tartsa.



hogy a gyógyszertári tevékenység magába foglalja a betegek gyógyszerrel és egyéb
egészséggondozó

termékekkel

való

ellátását,

biztosított

minőségben

illetve

információk és tanácsok adását.


hogy a gyógyszerészek közreműködjenek az ésszerű és gazdaságos gyógyszerrendelés
és a megfelelő gyógyszerhasználat fejlesztésében.



hogy a gyógyszertári ellátás minden mozzanata egyénre szabott, jól definiált,
eredményesen közölt legyen mindazok számára, akik ebben érintettek

A fenti követelményekkel egyetértésben:


Szakmai elvek a legfontosabbak, de elfogadott, hogy a gazdasági tényezők
is fontosak



Folyamatos kapcsolattartás más egészségügyi szakemberekkel, elsősorban
az orvosokkal, mely terápiával kapcsolatos együttműködésnek tekinthető
és kölcsönös bizalomra és megbízásra épül.



A gyógyszerészek kapcsolata kollegiális legyen, ne legyen konkurencia
közöttük.



A gyógyszerek alkalmazásának módjával kapcsolatos döntésekbe a
gyógyszerészeket be kell vonni.



A gyógyszerészek rendelkezzenek minden egyes betegről alapvető orvosi
és gyógyszerészeti információkkal. Ezeknek megszerzését egyszerűsíti, ha
minden beteg csak egy gyógyszertárat látogat.
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A gyógyszerészeknek független, széleskörű, objektív és naprakész
információkra van szükségük, a gyakorlatban alkalmazott gyógykezelési
módokról és gyógyszerekről.



A tevékenység szakmailag és ne üzletileg legyen orientált.



GPP nemzeti normáit a gyakorló gyógyszerészeknek be kell tartaniuk.



A szakmai képzés a gyógyszertári gyakorlat jövőbeli változásaira
felkészült, korszerű és előrelátó legyen.

GPP alapelemei
A GPP mind a négy alapeleméhez a folyamatokat szabályozó országos normákat kell
bevezetni.
a) Egészségvédelem és betegségmegelőzés


Bizalmas beszélgetés lehetőségének megteremtése



Tanácsadás



Személyzet betanítása és bevonása speciális kampányokba, hogy biztosítva
legyen a tanácsadás sikeressége és következetessége



Alkalmazott eszközök és diagnosztikai próbák minőségbiztosítása

b) Receptköteles gyógyszerek és egyéb egészségügyi termékek kiszolgáltatása


Gyógyszerészeti elbírálás
 Terápiás szempontok (gyógyszerészeti, farmakológiai)
 Egyénre szabottság
 Szociális, jogszerűségi, gazdaságossági szempontok



Szükséges az információs források, a gyógyszerész kompetenciája és a
gyógykezelési nyilvántartások országos szintű kidolgozása.



Felírt tételek kiadása
 Gyógyszerek és egyéb tételek beszerzési forrásai
 Tárolás
 Termékek állapota a kiadás időpontjában
 Személyzet
 Szükséges felszerelés
 Szükséges munkahelyi feltételek
 Rendeléskor készítendő gyógyszerek előállítása és minőségbiztosítása
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 Fel nem használt gyógyszerészeti készítmények és segédanyagok kezelése


Meggyőződés arról, hogy a beteg megértette a szükséges írásbeli és szóbeli
információkat.



Előírt kezelés hatásának nyomon követése
 Kezelés nyomon követése egy-egy beteg vagy betegcsoport esetén
 Monitorozó felszerelések és feltételek kidolgozása
 Monitorozás minőségbiztosítása

Öngyógyítás

c)



Személyzet képzettsége



Hogyan lehet elvégezni a szükséges bírálatokat, pl.:
 Kinek van problémája
 Mik a tünetek
 Mióta tart a fennálló állapot
 Már megtett lépések
 Már használt gyógyszerek



Javasolt termékek hatásossága



Mikor szükséges az orvosnak beszámolni és hogyan kell ezt megtenni

A receptírás befolyásolása és a gyógyszerhasználat értékelése

d)


Általános receptírási mód
 Alkalmazott formulák
 Orvosi, gyógyszerészeti gyakorlatban, a gyógyszerhasználat adatainak
elemzése
 Egészségügyi szakemberek képzése



Döntés egy-egy beteg gyógyszerezéséről
 Egyedi receptek esetén az orvossal kialakított kapcsolat
 Gyógyszerek felhasználási adatai az orvosi és gyógyszerészi gyakorlatban
 Orvosi minták kezelése és értékelése
 Továbbképzési program az egészségügyben dolgozók részére
 Gyógyszerész számára elérhető információs források
 Betegekre vonatkozó adatok bizalmas kezelése
 Szabvány előiratok gyűjteményének készítése
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Kutatások és a gyakorlat dokumentációja
 Gyógyszerészek szakmailag felelősek azért, hogy dokumentálják a szakmai
gyakorlat tapasztalatait és/vagy gyógykezelési módok kutatásában részt
vegyenek.
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7. Társadalombiztosítási rendszerek és a mai gyógyszertámogatás
rendszere
Az egészségbiztosítás szükségességét indokolja a megbetegedések kiszámíthatatlansága és az
egészségügyi ellátás magas költsége. Ezért az állampolgárok az egészségügy szolgáltatásait nem
közvetlenül, hanem egészségbiztosításon keresztül vásárolják meg.
Az egészségügyi rendszerek típusa lehet:
a) Bismarcki-modell,
b) Semasko-modell,
c) Nemzeti egészségügyi modell (Beveridge-modell),
d) Az Egyesült Államok kevert modellje.

A Bismarcki-modell:
Ma az egész társadalmat lefedő társadalombiztosítási rendszer, melynek elődjét a német
parlament 1883-ban az alábbi három fő céllal alapította meg, főként az alacsony jövedelműek és
meghatározott foglalkoztatási területen dolgozók számára:
-

munkahelyi baleset és rokkantság elleni biztosítás kialakítása,

-

keresőképtelen betegség alatti fizetés a jövedelem kiesése elleni védelemre,

-

betegségbiztosítás, amelynek jelentősége a II. Világháborút követően nőtt meg és ma
már domináns része a Bismercki társadalombiztosítási rendszernek.

A rendszerben a biztosítottak nem veszítik el biztosításukat, ha munkanélküliek, vagy
nyugdíjasok lesznek, a biztosítást nem lehet megtagadni a magas kockázatú lakossági (beteg)
csoportoktól. A biztosító(k) non-profit intézmények, státuszukat illetően átmenetet képeznek az
állami és a magánszféra között. A biztosító és a szolgáltatók között a viszonyt szerződés
szabályozza, amelynek a feltételeit a kormány határozza meg.
Ilyen (bismarcki) társadalombiztosítási rendszer van: Luxenburgnak, Romániának, Bulgáriának,
Hollandiának, Belgiumnak, Ausztriának, Magyarországnak, Csehországnak, stb.

A Semasko-modell (1918):
A világon először a Szovjetúnió hirdette meg és az alkotmányban alapvető emberi jogként
rögzítette a mindenki számára térítésmentes egészségügyi ellátást. Az ellátások fedezetét
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központi forrásból biztosították (többnyire a maradék-elv alapján), az intézményrendszer állami
tulajdonban volt. A biztosítás alapvető célja a lakosság számára biztosítani az adekvát, magas
színvonalú egészségügyi ellátást. Jellemzője a progresszivitás és a regionális felépítettség,
melynek keretén belül kívánták az esélyegyenlőséget biztosítani.
A volt szocialista országokban a Semasko modell volt általános, a fejlettebb társadalombiztosítási
múlttal rendelkező országokban (pl. Magyarország) a Bismarcki modellt vegyítették a Semaskó
elemeivel.

Beveridge modell:
A nemzeti egészségügyi modellt (Beveridge modell) Európában először Angliában vezették be
1942-ben. A rendszert adókból finanszírozták, állampolgári jogon elérhető volt mindenki
számára, jövedelemtől függetlenül. Az intézményrendszer centralizált, állami tulajdonú,
jellemzője a regionális szervezettség. Felépítésében döntően a háziorvosi rendszerre támaszkodik.
Az Amerikai Egyesült Államok kevert modelljében a biztosítási rendszer elsődlegesen a profitorientált magánbiztosítókon alapul, ám megtalálhatók a közpénzeken finanszírozott biztosítók is
(1965-től MEDICAID és MEDICARE). 1997-ben az USA teljes egészségügyi kiadásainak 46,4
%-át már közpénzekből finanszírozza. A lakosság többsége valamilyen magánbiztosítással
rendelkezik, amely általában a munkahelyhez kötődik. A MEDICARE nyújt biztosítást a 65
évnél idősebb állampolgárok és a 65 évnél fiatalabb krónikus megbetegedésben szenvedők
számára. Bár a világon az USA költ legtöbbet egészségügyi ellátásra, több mint 30 millió
embernek nincs megfelelő egészségbiztosítása.
A biztosítási típusok és jellemzőik
A biztosítás típusa lehet:magánbiztosítás és társadalombiztosítás.
(A Semasko-modellben és a Beveridge-modellben az ellátás lényegében állampolgári jogon jár.)
A magánbiztosítás (ahol nincs kötelező biztosítás) jellemzői:
- Az állampolgárok jövedelmükből az általuk választott profitorientált biztosítóval kötnek
szerződést, meghatározott színvonalú és mértékű szolgáltatásra, az ettől függő díjtétel ellenében.
- A szolgáltatásokat a biztosító nyújtja pénzben, vagy fizeti az egészségügyi szolgáltatást
nyújtó orvosoknak, intézményeknek.
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Előnye, hogy szabadon választható a biztosító és a szolgáltatás színvonala is.
Hátránya, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzájutás erősen függ az egyén önbiztosítási
készségétől és képességétől.
Társadalombiztosítási rendszerek
A biztosítás típusa általános és kötelező. A munkavállalók keresetükből a szolidaritási elvnek
megfelelően, %-ban meghatározott járulékot fizetnek garantált és egységes mértékű, illetve
színvonalú szolgáltatás fejében. A munkáltató is fizet járulékot az általa kifizetett bérek után, így
a járulékfizetés megoszlik a munkáltató és a munkavállaló között. A természetbeni
szolgáltatásokat a társadalombiztosítási intézetek (pénztárak) fizetik az azokat nyújtó
orvosoknak, intézményeknek, általában szerződés alapján. A társadalombiztosítási rendszerek
non-profit szervezeti keretek között működnek.
A társadalombiztosítási rendszerű betegbiztosítás jellemzői:
- Az állampolgárok oldaláról általános és kötelező jellegénél fogva a piacgazdaság feltételei
között különböző jövedelemszinten élő állampolgárok számára szociális biztonságot jelent
azáltal, hogy biztosítja az egészségügyi szolgáltatásokhoz és gyógyszerekhez való általános
hozzájutás lehetőségét, tartós megbetegedés esetén keresetet pótol az egyén önbiztosítási
képességétől és készségétől függetlenül.
-

Társadalmi-gazdasági szempontból azzal, hogy bér-arányos járulék formájában önálló

csatornát teremt az állami jövedelemcentralizációs rendszeren belül, garantálja a forrásokat az
egészségügyi szolgáltatások számára, függetlenítve azok képződését a költségvetési
újraelosztástól, illetve az önkormányzati jövedelmek alakulásától. A rendszerhez állami
garancia is tartozik.
- A szolgáltatást nyújtók oldaláról az állami, önkormányzati, vállalkozási tulajdonban lévő
intézmények, illetve független orvosok (letelepedett szakorvosok, vagy családi orvosok, stb.)
számára

garantált,

hogy

szerződésüknek

megfelelően

hozzájutnak

szolgáltatásaik

ellenértékéhez a páciens anyagi helyzetétől függetlenül.
A kötelező betegbiztosítás kiterjed a biztosítottakra, illetve a biztosítási feltételek alapján:
- a járulékfizetőkre (biztosítottakra) meghatározott jövedelemhatárig, amely felett a
társadalombiztosításban való részvétel (a járulékfizetés) nem kötelező. Amennyiben a
biztosított munkanélküli állampolgár, a munkanélküli biztosítási alapból történik a
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járulékfizetés. Általában biztosítottak azok az állampolgárok is, akik önmagukról
gondoskodni nem képesek, miután őket az állam biztosítja.
- a járulékfizetők családtagjaira a családfenntartó járulékfizetésének jogán.
- a nyugdíjasokra, a törvény által kiterjesztett szolidaritási elv alapján a korábbi járulékfizetés
jogán, vagy a nyugdíjalap fizet a nyugdíjak után is járulékot.
A társadalombiztosítás lehet
-

egységes állami rendszer, melyben a járulék mértékét és a szolgáltatás mennyiségét és

minőségét törvény határozza meg (állami garancia mellett).
-

társadalombiztosítási önkormányzat által irányított, ahol a járulék mértékét és a szolgáltatás

mennyiségét és minőségét a járulékfizetők – a munkáltatók és munkavállalók – képviselőiből álló
önkormányzat határozza meg. Az állam csak jogi garanciákat nyújt, pénzügyit nem. A pénzügyi
bizottságot

a

kötelező

tartalékolás

ténye

adja.

Az

önkormányzat

által

irányított

társadalombiztosítás szerveződhet
-- szakmák, illetve ágazatok szerint (pl. katonák, pedagógusok, stb.), osztrák modell,
-- területileg (pl. megyei tartomány, városi, stb), német modell,
-- munkahelyek szerint (pl. egy-egy nagyvállalat).
Valamennyi társadalombiztosítónak önálló, saját önkormányzata van, amely maga szabja meg a
járulék mértékét és a szolgáltatás szintjét.
A több társadalombiztosítási önkormányzaton alapuló modellben az egyes szervezetek működési
területe a szerveződésnek megfelelően törvényileg korlátozott. Ugyancsak korlátozott az üzleti,
illetve kiegészítő biztosítási tevékenységének lehetséges köre.
Kiegészítő rendszerek
Az állampolgárok, illetve egyes csoportjaik részéről megjelenhetnek olyan differenciált
szolgáltatási igények, amelyek az „állami” társadalombiztosítási rendszerek által nyújtott
szolgáltatások színvonalát meghaladják. Ezekhez egyrészt szükséges a fizetőképes kereslet,
másrészt ún. kiegészítő biztosítási rendszerek. Kiegészítő rendszer lehet:
-

magánbiztosítás,

-

kiegészítő magánbiztosítás,

-

egészségmegőrző egyesületek,
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-

kölcsönös betegsegély alapítvány.

A társadalombiztosítás főbb elemei, iránya napjainkban
A társadalombiztosítás Magyarországon a nemzetgazdaság autonóm, elkülönült társadalmi
kockázatközösségen alapuló, szolidaritás elven, állami garanciával működő, önálló gazdasági
alapokkal rendelkező alrendszere.
A társadalombiztosítás általános érvényű sajátossága a kötelező, szervezett gondoskodás az
egyénekről

és

a

társadalomról,

mely

gondoskodás

biztosítási

alapokra,

társadalmi

kockázatközösségre épül. Az ellátások forrásait döntően a biztosítottak és munkáltatóik
hozzájárulása adja, tehát a jövedelemátcsoportosítás a biztosítottak körén belül marad.
Jellemzője,

hogy

szolidáris

elemeket

tartalmaz

és

alapvető

célja

a

biztosítottak

esélyegyenlőségének biztosítása.
A társadalombiztosítás világosan elkülönül az állami szociális gondoskodástól (ahol a
juttatásokban részesülők és a finanszírozók között nincs közvetlen kapcsolat) és az üzleti
biztosítástól (amely nyereségorientált, a szerződő felek a szolgáltatások egyenértékűségére
törekednek, az egyedi kockázatokhoz igazodnak és a kockázatközösség szűkebb csoporton belül
érvényesül).
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
A 317/2006. (XII.23.) Korm. rendelet alapján az Országos Társadalombiztosítási Pénztár
központi hivatal, amelyet az egészségbiztosításért felelős egészségügyi miniszter irányít. Az OEP
önállóan gazdálkodó, az előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az
OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésében kell
meghatározni.
Az OEP-et főigazgató vezeti, akit az egészségügyi miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi
ki és menti fel. A főigazgató-helyetteseket a főigazgató javaslatára az egészségügyi miniszter
nevezi ki és menti fel.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár küldetése:
-

A biztosítottak bizalmát élvező szervezetként a rendelkezésre álló forrásokból a
legtöbb egészségnyereség, hatásosság, hatékonyság, méltányosság és megvalósíthatóság figyelembe vételével
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- a forrásteremtésben is aktívan szerepet vállalva
-

a döntés előkészítés társadalmasításával a lakosság felé nyílttá téve a finanszírozást

-

a maximális hatást gyakorolva a rendszer átláthatóságára

-

az EU normatívákhoz igazodva minőségbiztosításon és bizonyítékokon alapuló
orvoslás elveit figyelembe véve, biztosítóként működve.

-

Mindezt széleslátókörű, szakmailag felkészült, elkötelezett, felelősséget vállaló
döntésképes szakemberekkel kívánják megvalósítani, együttműködve szerződött
szolgáltatókkal és az egészségügyben érintett hatóságokkal, szervezetekkel.

Az OEP hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja
el. Az OEP, többek között:
-

irányítja, működteti és fejleszti az egészségbiztosítás feladatainak ellátásához
szükséges informatikai rendszereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyűjtéséről,

-

részt vesz egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében,
valamint a rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,

-

közreműködik

a

társadalombiztosítással

kapcsolatos

nemzetközi

szerződések

előkészítésében és végrehajtásában,
-

gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos tájékoztatásról, stb.

A 28/2010 EüM. rendelet alapján az OEP az egészségügyi technológiák befogadásánál az alábbi
szempontokat köteles figyelembe venni:
Egészségügyi prioritások

összesen 20 pont

népegészségügyi programok
szakmapolitikai prioritások
aggregált egészségnyereség
A kórkép súlyossága

összesen 15 pont

életet veszélyeztető akut kórkép
életet veszélyeztető krónikus kórkép
életet nem veszélyeztető akut kórkép
életet nem veszélyeztető krónikus kórkép
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Esélyegyenlőség

összesen 15 pont

az érintett betegpopuláció nagysága
az új technológiához való hozzáférhetőség, elérhetőség
Költséghatékonyság, életminőség

összesen 30 pont

az un. incrementális egészségnyereség (ICER) mértéke
az egy betegre jutó egészségnyereség
Aggregált költségvetési hatás

összesen 10 pont

Hazai és nemzetközi szakmai megitélés

összesen 10 pont

Az illetékes Szakmai Kollégium véleménye
a nemzetközi alkalmazás elterjedtsége
az új eljáráshoz kapcsolódó nemzetközi evidenciák besorolása
A fenti adatok összesen és maximálisan 100 pontot eredményezhetnek: ez alkalmassá teszi a
döntéshozót megalapozott vélemény kialakítására.
A gyógyszerek tervezett értékelési rendszerében 30%-ot képvisel majd a költség, 30 %-ot az
evidenciák erőssége és 40%-ot a kórkép súlyossága, népegészségügyi vonatkozásai.
A költségek csoportjában elsősorban a költséghatékonyság és az un “kasszahatás” (a
támogatáskiáramlás mértékének alakulása) a legfontosabb.
Az evidenciák csoportjában a klinikai eredmények robusztus volta (alacsony, közepes, magas), a
hatásosság (effectiveness), a relativ efficacy/effectiveness és a bizonytalanságok mértéke,
valamint compliance ( a gyógyszerszedési megbízhatóság, ami lehet azonos, megközelítő, vagy
különböző a korábbi gyógyszerekkel) és az un. megbízhatatlanság mértéke lesz a döntő.
A kórkép esetében elsősorban a szükséglet (létezik-e egyáltalán a kórképre gyógyszer, milyen
előnyei vannak az új gyógyszernek, vagy csak kényelemfokozó a bevezetése), a kórkép
súlyossága (súlyos, közepese súlyos, enyhe, vagy csak életmóváltoztató), illetve az
eredményesség alkalmazásának bizonytalansága (ami lehet alacsony, közepes és magas), továbbá
populációs szinten jelentkező népegészségügy előny mértéke (abetegségteher csökkenésének
mértéke a társadalomra).
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A társadalombiztosítás egyéb feladatai
A társadalombiztosítás feladata:
- a nyugellátások,
- az egészségbiztosítási ellátások, melyek lehetnek:
- térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások (pl. gyógykezelés
céljából háziorvosi, fogászati, járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg gyógyintézeti
ellátás, illetve egyéb egészségügyi szolgáltatás, mint pl. szülészeti ellátások,
rehabilitáció, betegszállítás),
- árhoz nyújtott támogatással igénybe vehető szolgáltatások (pl. gyógyszer, utazási
költségtérítés)
- részleges térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások (pl. egyes
fogászati ellátások),
- méltányosságból igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások,
- az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai (pl. táppénz, terhességi, gyermekágyi
segély),
- baleseti ellátás.
Az egészségügyi intézmények beruházási és fejlesztési költségeit nem az Egészségügyi Alap
finanszírozza, ezen költségek az intézmények tulajdonosait (az államot és az önkormányzatokat)
terheli.
Ajánlott irodalom:
OEP honlap: http://www.oep.hu
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