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Egy gyógy szer élet cik lu sa több de kád ra ter jed ki, a
ha tó a nyag fel fe de zé sé tôl a törzs köny ve zé sen és for ga -
lom ba ho za ta lon át, a te rá pi ás hasz ná lat ból va ló ki vo ná -
sig. A for gal ma zás ide je alatt a gyár tó a be vé te le i nek
ma xi ma li zá lá sá ra, míg a szol gál ta tás vá sár ló ki a dá sai
ala csony szin ten tar tá sá ra tö rek szik, sok szor nem csak
az árak és tá mo ga tá sok, ha nem a tá mo ga tott lis tán el -
tölt he tô idô csök ken té sé vel. Az el múlt évek ben a gyár -
tók és fi nan szí ro zók kö zött kö tött szer zô dé sek te kin te -
té ben je len tôs fej lô dé si fo lya mat fi gyel he tô meg nem -
zet kö zi és ha zai szin ten, ahol a hoz zá fé rést be fo lyá so ló
in téz ke dé sek zö mé ben a nagy ér té kû, innovatív ter mé -
ke ket érin tik. A betegség-menedzsment és tel je sít mény-
a la pú fi nan szí ro zás al kal mas esz köz le het az át lát ha tó
sza bá lyo zás ki a la kí tá sá hoz, sôt a szük sé ges erô for rá -
sok je len tôs ré szét sok szor az ál lam pi a ci part ne rei
szol gál tat ják az Uni ó ban. A ha zai ext ra a dók lo gi ká ja a
cél zott rá for dí tá sok ha té kony sá gá nak út já ban áll, az el -
moz du lás irá nya a köz szol gá la ti part ner ség fej lesz té se,
a kö zös egész ség ü gyi prog ra mok és az ezt tá mo ga tó
adó ked vez mé nyek rend sze ré nek ki a la kí tá sa le het. A tá -
mo ga tá si rend szer fej lesz té se so rán a köl csö nös
együtt mû kö dés és a fi nan szí ro zá si koc ká za tok kö zös
vál la lá sa le he tô sé get ad hat az ál la mi for rás ki vo nás ten -
den ci á já nak meg vál toz ta tá sá ra, a be teg el lá tás mi nô sé -
gé nek ja ví tá sa mel lett.

A pharmaceutical product’s life-cycle takes more
decades from the authorization till the elimination, the
Manufacturer aspire to maximize its revenues while the
Financer to minimize its expenditures. The interven-
tions of the Financer for predictable expenditures
reduced not only reimbursed prices and amounts, but
the reimbursed period, too. In recent years, many new
cooperation forms were observed at the international
practice that was created commonly by the Manu -
facturers and Financers. On the new forms of coopera-
tion like disease-management and performance-based
agreements manufacturers ensure the needed ext ra
capacity in Europe, while in Hungary the new added
pharma-taxes may stand in way of the targeted expen-
ditures. The scheme for the development of mutual
cooperation and common responsibilities in the financ-
ing commitment provides an opportunity to change the
tendency of the government handle of resources and
improve the quality of patient care.

HÁT TÉR

Az egyes egész ség ü gyi te rá pi ák hoz va ló meg fe le lô hoz -
zá fé rés biz to sí tá sa ál ta lá ban a mél tá nyos ság és mé ret-gaz -
da sá gos ság kö zöt ti vi tá ba tor kol lik. A tár sa da lom biz to sí tás
leg na gyobb ki hí vá sa, hogy mi nél több em ber szá má ra biz to -
sít sa az egész ség vissza nye ré sé hez szük sé ges ke ze lé se -
ket, s min dezt a be teg szá má ra el fo gad ha tó pénz ü gyi ter hek
mel lett. A vé ges for rá sok ar ra ösz tön zik a biz to sí tót, hogy
csak ak kor cse rél jen le bi zo nyos te rá pi ás le he tô sé ge ket, ha
az al ter na tí va meg fe le lô költ ség-ha té kony ság gal ren del ke -
zik, s a hoz zá fé rést ka pott be te gek kö ré ben ez az ered mé -
nyes ség vár ha tó an iga zo ló dik. Saj ná la tos tény, hogy a rá -
szo ru lók szá ma min dig na gyobb egyes innovatív te rá pi ák
te kin te té ben, mint amit a biz to sí tó el sô kör ben fi nan szí roz ni
tud. Az el lá tott be teg szám, a sza bá lyo zott kí ná lat tal szû kí tett
hoz zá fé rés mél tá nyol ha tó szint je egész ség po li ti kai dön tést,
míg a gaz da sá gi fenn tart ha tó ság és hoz zá fé rés bô vít he tô -
sé gé nek vizs gá la ta fo lya ma tos egész ség-gaz da ság ta ni és
fi nan szí ro zá si fe lü gye le tet igé nyel.
A gyógy szer gyár tók el len ben tô ke be fek te té se ik gyors és

biz tos meg té rü lé sé ben ér de kel tek, amit ré szük rôl egy adott
te rá pia ki fej lesz té si és be ve ze té si költ sé gé nek nagy ság -
rend jei in do kol nak. Egy mo le ku la fej lesz té se át la go san 8-12
évig tart, ami nek költ sé ge meg ha lad hat ja 800-1000 mil lió
USD-t, s a köz vet len ki a dá so kat to vább nö ve li, hogy 10 000
szin te ti zált mo le ku lá ból, csak 5 hu mán vizs gá lat ban is tesz -
tel he tô ha tó a nyag nyer he tô, ami bôl csak egy-egy da rab éri
el a pi a cot. To váb bi koc ká zat, hogy há rom be ve ze tett mo le -
ku lá ból vár ha tó an egy vá lik jó eséllyel nye re sé ges sé, amit a
ver seny tár sak fel lé pé se és a szol gál ta tás vá sár lók kö zöt ti al -
kuk si ke res sé ge je len tô sen be fo lyá sol.
Az ál ta lá nos ipar á gi ma ga tar tás e te kin tet ben úgy ala kult

át, hogy a gyár tók tu da to san tö re ked nek be fek te té se ik tô ke -
koc ká za tá nak mér sék lé sé re. Egy részt már egy ter mék élet -
cik lu sá nak ko rai sza ka szá ban meg oszt ják koc ká za ta i kat a
kli ni kai vizs gá la to kat ki vi te le zô ku ta tó mû he lyek kel, a far-
makoökonómia mód sze re i vel cik lu sok ban iga zol ják a te rá -
pia költ ség-ha té kony sá gát a szol gál ta tás vá sár ló irá nyá ba, a
mi nô sé gi ga ran cia vál la lás ki ter jesz té se ként egy re in kább
szol gál ta tás sze rû, ak tí vabb sze re pet vál lal nak a be teg ok ta -
tás és be teg-ve ze tés te rü le te in az élet cik lus érett fá zi sá ban.
Alap ve tô en ér de kel tek a fi nan szí ro zó val köt he tô együtt mû -
kö dé sek for má i nak fej lesz té sé ben, hi szen a be fek te tés
meg té rü lé sé nek leg fon to sabb zá lo ga a tá mo ga tás ba ke rü -
lés ide jé nek le csök ken té se, il let ve a po zi tív lis tán töl tött idô
ma xi ma li zá lá sa, le he tô leg a sza ba dal mi vé dett ség le já ra ta
után is. 

In no vá ci ók és tá mo ga tá si el vek össze han go lá sa 
a gyógy szer el lá tás ban
Dr. Bacskai Mik lós, Dr. Nagy Ben ce, Healthware Kft.,
Dr. Dá vid Ta más, Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete
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A gyógy szer tá mo ga tás ban egy re na gyobb sze re pet kap -
nak az adott te rá pi ás te rü let re al kal ma zott koc ká zat-meg -
osz tá si szer zô dé sek, amik azon ban sok szor csak mak ro -
gaz da sá gi okok ra vissza ve ze tett pénz ü gyi kö te le zett sé get
ta kar nak a generikus mo le ku lák meg je le né sé ig. A gyár tói ol -
dal egy re in kább ab ban ér de kelt, hogy az egy ol da lú an elô írt
ked vez mé nyek rend sze rét, a te rá pia és el lá tás ered mé -
nyes sé gét és mi nô sé gét iga zo ló ter vez he tô, tar tós prog ra -
mok és együtt mû kö dés vált sa fel a jö vô ben [1].

A GYÓGY SZER-TÁ MO GA TÁ SI REND SZER 
ÁT A LA KÍ TÁ SI FO LYA MA TA

A 2011. év gyógy szer tá mo ga tá si elô i rány za tá nak be tar -
tá sát szol gá ló, va la mint a Széll Kál mán-terv alap ján a
gyógy szer tá mo ga tá si rend szer át a la kí tá sá nak ele me it tar -
tal ma zó tör vény mó do sí tá si ja vas lat cso mag je len tôs szak -
mai és fe lü gye le ti ki hí vá so kat ha tá ro zott meg. Az össze tett
egész ség-gaz da ság ta ni szem pon tok ki e mel ten je len nek
meg a tá mo ga tá si ki fi ze té sek, vo lu men szer zô dé sek ér té ke -
lé se és új ra tár gya lá sa so rán, ahol a fi nan szí ro zá si ter hek
meg osz tá sa ér de ké ben a biz to sí tó és a for gal ma zó kö zött
pol gár jo gi szer zô dés ke rül meg kö tés re. A ter ve zett fel hasz -
ná lá si ke ret szá mok nak je len tôs be fo lyá sa van az el lá tói
rend szer mi nô sé gé nek és mé ret gaz da sá gos sá gá nak ki é pí -
té sé ben, ami hez a te rá pi ás ered mé nyes ség ala pú fi nan szí -
ro zás ga ran ci a vál la lá sai és a fi nan szí ro zá si koc ká za tok ke -
ze lé sé re be ve ze tett, a be te gek fe le lôs sé gét is ne ve sí tô pro -
to kol lok tár sul hat nak. 
Kü lö nö sen a nagy ér té kû te rá pi ák ese té ben az ál lam nem

a kli ni kai vizs gá la tok ban el ért, ha nem az adott be teg cso port -
ra a va lós ha zai kö rül mé nyek kö zött bi zo nyí tott ered mé nyek
sze rint ér de kelt a tá mo ga tás biz to sí tá sá ban, s ez ké pe zi a
gyógy szer gyár tói kom pen zá lás alap ját az ered mény te len ség
iga zol ha tó sá ga ese tén. A szé les kör ben fel vál lal ha tó fi nan -
szí ro zói lo gi ka ér vé nye sí té se és ha té kony mû köd te té se be -
fek te tést, komp lex, ob szer vá ci ós vizs gá la ti pro to koll szin tû
meg kö ze lí tést igé nyel, hi szen az el lá tó rend szer min den sze -
rep lô jé nek a te rá pi a-e red mé nyes sé get kell szol gál nia. 

Mind ez fel té te le zi a ga ran ci a-szem pon tok, az ér té ke lés -
hez hasz ná la tos sta tisz ti kai szá mí tá sok, el fo ga dá si tar to má -
nyok és hi ba ha tá rok elô ze tes de fi ni á lá sát, de az ér té kel he -
tô ség ma ga a meg bíz ha tó tel je sít mé nyek fenn tar tá sán ala -
pul. A fo lya ma tok elô re meg ha tá ro zott cél sze rin ti mû köd te -
té sé hez tel je sít mény ala pú ösz tön zôk és el len ôr zé si rend -
szer ki a la kí tá sa, va la mint az el lá tá si- és be teg re gisz ter fel a -
da tok ad mi niszt rá ci ós tá mo ga tá sa is szük sé ges.
Je len tôs új don sá got hor doz a be te gek ré szé rôl el várt

együtt mû kö dést, a di rekt költ ség ter hek le het sé ges fo ko zá -
sá val ösz tön zô in téz ke dés cso mag. A kor mány zat el kö te lez -
te ma gát, hogy egyes kró ni kus be teg ség cso por tok ban (pl.
ma gas vér nyo más, 2-es tí pu sú cu kor be teg ség, vér zsír za va -
rok, kró ni kus tü dô be teg ség) az együtt mû kö dô be te gek ma -
ga sabb, míg a nem együtt mû kö dô, az elô írt cél ér té ke ket el
nem érô be te gek ala cso nyabb tá mo ga tá si kul csot kap ja nak.
Az össze tett cé lok és fel a da tok ered mé nyes és igaz sá -

gos ki vi te le zé se meg va ló sít ha tó sá gi és stra té gi ai hát tér ta -
nul má nyo kat, in for má ci ós és ad mi niszt rá ci ós rend sze rek
fenn tar tá sát igény li a sze rep lôk ré szé rôl a be te gek ered mé -
nyes és költ ség-ha té kony el lá tá sá nak biz to sí tá sá hoz. Cél -
sze rû nek tûn ne az igé nyelt elem zé sek el vég zé sé hez a
GYEMSZI, az OEP és az érin tett pi a ci sze rep lôk erô for rá sa -
i nak, szak ér tôi ka pa ci tá sa i nak együt tes fel hasz ná lá sa a
dön tés ho za ta li és fe lü gye le ti me cha niz mu sok ha té kony sá -
gá nak nö ve lé se ér de ké ben.

A SZOL GÁL TA TÁS VÁ SÁR LÓI MA GA TAR TÁS 
FEJ LESZ TÉ SE

Egy-egy tá mo ga tott el lá tás fo lya ma tos ár fe lül vizs gá la ton
esik ke resz tül, ami a be fo ga dás pil la na tá tól a tá mo ga tás idô -
sza ká ra szól. A ta pasz ta la tok alap ján meg ha tá ro zott be fo -
ga dá si ár kor lát egy re job ban pon to sít ha tó a va lós fel hasz ná -
lás so rán meg ál la pí tott ered mé nyes sé gi és bi zony ta lan sá gi
té nye zôk alap ján. Az elôb bi ek alap ján a fi nan szí ro zó konk -
rét el várt ár fel ál lí tá sát is al kal maz hat ja, ami vel a cég ál tal
be á ra zott elô nyö ket kér he ti szá mon, az utób bi ak ha té kony
ke ze lé se ér de ké ben – a meg fe le lô sza bá lyo zás ki a la kí tá sá -
ig – ár ked vez mé nyek re tart hat igényt, il let ve a cé lok el é ré -
sé hez meg ha tá ro zott mér té kû be fi ze té si kö te le zett sé ge ket
szab hat ki. 
Az árak kér dé sé ben a gyár tók több nyi re me rev ál lás pon -

tot kép vi sel nek, hi szen a globalizálódott pi a con tör té nô pro -
fit ma xi ma li zá lás ér de ké ben ezen a té ren ke vés moz gás te ret
en ged nek egy-egy or szág ese tében. Tény, hogy a gyár tók
ter mé ke ik be á ra zá sa so rán több meg té rü lés-koc ká za ti té -
nye zôt is fi gye lem be vesz nek, de ezek ke ze lé sé hez igényt
is tar ta nak az ár be vé tel bôl szár ma zó tar ta lé kok ra. A vissza -
fi ze té si lo gi ka csak ak kor el fo gad ha tó szá muk ra, ha an nak
ter hé re stra té gi ai lé pé sek tör tén nek ter mé ke ik te rá pi ás si ke -
res sé gé nek és a támogatotti kör ben va ló tar tós el é ré sé nek
biz to sí tá sá hoz. Meg fi gyel he tô ten den cia, hogy a gyár tók be -
vé te le ik op ti ma li zá lá sa vé gett egy re in kább a be teg köz pon -
tú, kap csolt szol gál ta tá sok fej lesz té sé ben vál nak ér de kel -
tek ké a jö vô ben. Mind ez több eti kai prob lé mát vet het fel, az -

1. áb ra 
A gyógy szer gyár tók be a vat ko zá si stra té gi ái egy ter mék élet cik lu sa
so rán
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az be fi ze té se ik ter hé re ki a la kí tott köz szol gál ta tá sok csak a
sa ját ter mé ke ket igény be ve vô be te gek ré szé re cím zett ked -
vez mény nek mi nô sül nek-e, to váb bá ez össz hang ba hoz ha -
tó-e az Uni ós el vek kel, ami a tá mo ga tott gyógy ter mé kek
rek lá mo zá sá ra, il let ve egyéb ösz tön zôk fel hasz ná lá sá nak
fe lü gye le ti kont roll já ra vo nat ko zik [2, 3].
A fel me rü lô prob lé mák és az el té rô ér de kelt sé ge ket

komp lex mó don ke ze lô sza bá lyo zás bo nyo lult sá gá nak el le -
né re nem zet kö zi pél dák mu tat ják be, hogy a nagy ér té kû,
innovatív és/vagy je len tôs ki a dá sok kal já ró kró ni kus be teg -
sé gek egy ré szé nél, tar tós együtt mû kö dés ala kít ha tó ki a fi -
nan szí ro zó, szol gál ta tó, gyár tó és be teg kö zött. Az ún.
betegség-menedzsment prog ra mok ban a sze rep lôk kö zö -
sen vesz nek részt a te rá pi ás si ker biz to sí tá sá ban, ad mi -
niszt rá ci ó já ban, sok szor ma gá ban a fi nan szí roz ha tó ság
fenn tar tá sá ban, ami koc ká za tok meg osz tá sá val, va la mint fix
dí jak vál la lá sá val jár hat. A kap cso ló dó in di ká tor és ösz tön zô
rend sze rek a mi nô ség fenn tar tá sá ra szol gál nak az ad mi -
niszt rá ció, a te rá pi ás ered mé nyes ség, a be teg-e gyütt mû kö -
dés bónusz-málusz lo gi ká jú ér té ke lé sé vel [4, 5].
Je len leg a ha tá sos sá got iga zo ló kli ni kai ki me ne tek je len -

tôs ré szét nem rög zí tik az OEP je len té si rend sze rei, azok
ed dig csak té te les, hely szí ni el len ôr zés so rán vol tak el ér he -
tô ek. A ka pa ci tás ter ve zés hez és az el lá tá si ese mé nyek kö -
rül mé nye i nek rész le te sebb rög zí té sé hez ki é pü lô be teg re -
gisz te rek fel a da ta ik kom bi ná lá sá val nem csak a be teg ál la -
pot és az egész ség ü gyi szol gál ta tá sok kö ve té sé re, de mind
az egyé ni, mind a be teg po pu lá ci ó ra vo nat ko zó ered mé -
nyes ség meg ha tá ro zá sá ban is részt ve het nek. Az egyén
szint jén le he tô sé get ad nak a pro to koll sze rin ti be a vat ko zá -
sok idô ben meg fe le lô al kal ma zá sá ra, míg po pu lá ci ós szin -
ten az ered mény o ri en tált el lá tá si lé pé sek ki a la kí tá sá ban, a
sze rep lôk köl csö nös fe le lôs sé gé nek meg ha tá ro zá sá ban, a
koc ká zat meg osz tó szer zô dé sek ki a la kí tá sá ban.
Mi u tán a te rá pi ás ered mé nyes sé get be fo lyá sol hat ja az

el lá tó hely, or vo sok és be te gek kü lön bö zô sé gei, mind a fel -
ké szült sé gük, mind az együtt mû kö dé sük ha té kony sá ga
alap ján, ezért in do kolt olyan in di ká to rok hasz ná la ta, ami vel
eze ket a ha tá so kat ki szûr het jük az érin tett te rá pi ák hasz -
nos sá gá nak meg í té lé se kor. A fen ti ek fi gye lem be vé te lé vel
már nem csak a te rá pi ás költ sé gek kü lönb sé gét, ha nem az
ered mé nyes ség kö zöt ti el té rés is meg ha tá roz ha tó a meg fe -
le lô en kor ri gált mu ta tók se gít sé gé vel, s ez akár ink re men tá -
lis költ ség-ha té kony ság rá ták hasz ná la tán ala pu ló tá mo ga -
tás-szer zô dé sek ki a la kí tá sát is le he tô vé te szi [6].
Egy jól mû kö dô betegség-menedzsment rend szer epi de -

mi o ló gi ai, nép e gész ség ü gyi, be teg-e gyütt mû kö dés mé ré sé -
vel kap cso la tos in for má ci ó kat hor doz. Az el té rô cé lú és
szer ke ze tû mu ta tó szá mok nem csak fi nan szí ro zá si fel a da -
tok ra hasz nál ha tó ak fel, ha nem a rend szer szin tû tel je sít -
mény és az el várt mi nô ség fej lesz té sé re is. Bár egy fi nan -
szí ro zá si pro to koll ki a la kí tá sá nál a gaz da sá gos ság ér té ke lé -
se áll a kö zép pont ban, fon tos az in di ká to rok kap cso la ta i nak
tisz tá zá sa az ered mé nyes ség, a biz ton ság, a be teg hoz zá fé -
rés, a mél tá nyos ság, a ha té kony ság, az el fo gad ha tó ság és
az al kal mas ság di men zi ó i val is. Az el té rô po pu lá ci ós, be teg -

köz pon tú és kli ni kai né zô pon tok ki fe je zé sé re a struk tu rá lis,
a fo lya mat és a ki me ne ti in di ká to rok össze tett cso port jai ala -
kít ha tó ak ki [7].

MÛ KÖD TE TÉ SI LE HE TÔ SÉ GEK

A több cé lú és ma gas ad mi niszt rá ci ós igé nyû rend szer -
nek nem csak a lét re ho zá sa, de tar tós mû köd te té se is je len -
tôs mér té kû, jól ter vez he tô be vé te le ket igé nyel. A gyógy -
szer gyár tó kat ter he lô adó és díj jel le gû be fi ze té sek ko moly
for rá so kat je len te nek a kassza fenn tar tá sá ban, azon ban a
konk rét cé lú hoz zá já ru lá sok he lyett az ál ta lá nos vissza fi ze -
té si lo gi ka ér vé nye sül. For ma i lag az ár vo lu men szer zô dé -
sek fe lel het nek meg a to vább fej lesz tés irá nyá nak, ahol pol -
gár jo gi szer zô dés ke re te in be lül ke ve re dik az ár ked vez -
mény re és koc ká zat vál la lás ra ösz tön zô irány. A kö te le zett -
sé gek vál la lá sa és fe le lôs sé gek át há rí tá sa né mi leg egy ol da -
lú a gyár tói ol dal ter hé re, de a szó ban for gó összegek konk -
rét fel hasz ná lá sá nak meg kö té sé vel a két ol da lú ság op ti ma li -
zál ha tó. 
A rend szer be ve ze té sé hez és fej lesz té sé hez egy ér tel mû

pénz esz közt je len te nek az új ra nyi tott uni ós pá lyá za ti for rá -
sok, azon ban a mû köd te tés biz ton sá ga egy idô után már a
költ ség ve té si for rá sok ren del ke zés re ál lá sá nak is a függ vé -
nye. A gyár tói be fi ze té sek egy ré szé nek cél i rá nyos fel hasz -
ná lá sa mel lett az OEP to váb bi tar ta lé kot ké pez het az egyes
gyó gyí tó kasszák kö zöt ti át cso por to sí tá sok vég re haj tá sá val.
Ha té kony meg ol dás ként, a betegség-menedzsment prog ra -
mok ön ál ló mik ro kasszák fel ál lí tá sát je lent he tik, amik akár a
kü lön nem cím zett költ ség ve té si és ön ál ló gaz dál ko dás ból
szár ma zó for rá sok gyûj tô he lye i vé vál hat nak. 
Új tí pu sú gyár tói kö te le zett sé gek de fi ni ál ha tó ak az el lá -

tá si fel a dat tá mo ga tá sá hoz szük sé ges be teg re gisz ter be ve -
ze té sé re és fi nan szí ro zá sá ra. Az emelt szin tû mi nô ség biz to -
sí tá si hát tér re épí tett el lá tás szer ve zé si szol gál ta tá sok több -
let be vé telt ered mé nyez het nek a la kos ság ol da lá ról is.
Amennyi ben az eu ró pai gya kor lat hoz ha son ló an a be teg -
ösz tön zés szem pont já ból éves be teg dí jak is meg ha tá ro zás -
ra ke rül het nek, meg te rem tô dik a be teg-e gyütt mû kö dés re

2. áb ra
A betegség-menedzsment prog ra mok fel é pí té se
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épü lô tá mo ga tá si rend szer kö vet ke zô pil lé re is. A vissza hí -
vás ra, edu ká ci ó ra és be teg nap ló ve ze té sé re kö te le zett be -
te gek nem csak a szank ci ók, ha nem bi zo nyos ter mé kek és
szol gál ta tá sok hoz va ló hoz zá fé ré sük biz to sí tá sá val, po zi tív
ösz tön zôk ala nya i vá is vál hat nak.
Az in téz mé nyi hát tér te kin te té ben az ön ál ló an mû kö dô

és gaz dál ko dó költ ség ve té si szer ve ze tek, alap te vé keny sé -
ge i nek tel jes kö rû el lá tá sa mel lett, a sza bad ka pa ci tá sa i nak
ki hasz ná lá sá val vál lal ko zói te vé keny sé get is vé gez het nek.
A vo nat ko zó jog sza bá lyok ér tel mé ben az OEP akár gaz dál -
ko dó szer ve ze tet is ala pít hat, ab ban tag sá gi jog vi szonyt lé -
te sít het, ré sze se dést sze rez het. Egy ál la mi gaz dál ko dó
szer ve zet ese ti konzorciumi tag sá gá nak sincs jo gi aka dá lya,
ahol a fi nan szí ro zó és vég re haj tó ta gok el kü lö nül nek, míg az
el ért ered mé nyek lét re ho zá sá ban ki vett mun ka rész biz to sít -
hat ja a sze rep lôk szel le mi és va gyo ni tu laj don jo gá nak alap -
ját. A 100%-os ál la mi tu laj don ban lé vô nonprofit szer ve ze tek
a meg fe le lô kont roll-me cha niz mu sok ki a la kí tá sá val rend kí -
vül ru gal mas fel a dat-el lá tá si és szer ve zé si for mát biz to sít -
hat nak. Az egyes el lá tá si te rü le tek vo nat ko zá sá ban tár sult
köz hasz nú nonprofit szer ve ze te ken ke resz tül a fel a dat fi nan -
szí ro zás ki e gé szül het az ado má nyok és fel hasz nál ha tó in -
no vá ci ós já ru lé kok be vo ná sá val is [8, 9].

Egy új köz szol gál ta tás lét re ho zá sát az ál lam kü lön bö zô
mér ték ben a ma gán szfé rá ra is bíz hat ja. A köz be szer zés ha -
gyo má nyos mo dell jé ben az ál lam a nyúj ta ni kí vánt köz szol -
gál ta tás szem pont jai alap ján ha tá roz za meg inf ra struk tu rá lis
igé nye it, míg a koc ká za tot és a fi nan szí ro zást ma ga vi se li. A
PPP (Public Private Partnership) a köz szol gál ta tá sok biz to -
sí tá sá nak olyan for má ja, amely ben a köz fel a dat el lá tá sá hoz
szük sé ges lé te sít mé nyek, in téz mé nyek, esz kö zök ter ve zé -
sé be, lét re ho zá sá ba, fenn tar tá sá ba, fi nan szí ro zá sá ba az ál -
lam be von ja a ma gán szek tort. A DBFO (de sign – build –
finance – operate) struk tú ra ese té ben a fi nan szí ro zás is a
ma gán szek tort ter he li, ami ál tal új fi nan szí ro zá si for rá sok
vál nak el ér he tô vé. Az össze a dó dó for rá sok ré vén az egyes
be ru há zá sok ha ma rabb meg va ló sul nak, ja vít va a meg té rü -
lé si fel té te le ket és a cé lok el é ré sét.

A meg ol dás so kat vi ta tott jel le ge el le né re ha té kony koc -
ká zat-meg osz tá si mód le het az ál lam szol gál ta tás vá sár lói
sze re pé nek to vább fej lesz té sé re, be teg re gisz te rek, be teg -
ség, il let ve be teg el lá tá si prog ra mok ki a la kí tá sá ra és or szá -
gos ki ter jesz té sé re. Mind ez az együtt mû kö dés át lát ha tó és
vál lal ha tó jo gi sza bá lyo zá sát té te le zi fel, a fel a da tok és fe le -
lôs sé gek pon tos de fi ni á lá sa mel lett [10, 11].

KU TA TÁS-FEJ LESZ TÉ SI FOR RÁ SOK

A gyógy szer gyár tói ol dal és ma gán szfé ra for rás be vo ná -
sá nak to váb bi ösz tön zô je le het a betegség-menedzsment
szol gál ta tá sok ki é pí té se so rán vég zett ku ta tá si és fej lesz té -
si fel a da tok el is me ré se. Az Eu ró pai Kö zös ség ku ta tá si,
tech no ló gi a fej lesz té si és de monst rá ci ós te vé keny sé gek re
vo nat ko zó he te dik ke ret prog ram já nak (2007–2013) ki e melt
cél ja az egész ség ügy, a tár sa da lom-gaz da ság tan és a hu -
mán tu do má nyok te rü le te in zaj ló ku ta tá sok fej lesz té se. A té -
ma ke re té ben el sôd le ges ku ta tá si cél ként je le nik meg az
egész ség ü gyi el lá tó rend sze rek mi nô sé gé nek, ha té kony sá -
gá nak és szo li da ri tá sá nak ja ví tá sa, ill. an nak le he tô vé té te -
le, hogy az egyes or szá gok ta nul has sa nak más egész ség ü -
gyi rend sze rek ta pasz ta la ta i ból és fenn tart ha tó sá gá ból. A
te vé keny ség a kü lön bö zô be a vat ko zá sok költ sé gé nek, ha -
té kony sá gá nak és elô nye i nek fel mé ré sé re, az egész ség ü -
gyi rend sze rek szer ve ze ti, fi nan szí ro zá si és sza bá lyo zá si
kér dé se i re, gya kor la ti meg va ló sí tá sá ra és ered mé nye i re
össz pon to sít.
Az ága za tot fel ü gye lô ál la mi szer vek fel a da tai kö zött az

el len ôr zé si és fe lü gye le ti te en dôk mel lett je len tôs sze re pet
kap nak a ter ve zé si és fej lesz té si te vé keny sé gek is. Az OEP
fej lesz ti az egész ség biz to sí tás fel a da ta i nak el lá tá sá hoz
szük sé ges in for ma ti kai rend sze re ket, részt vesz az egész -
ség biz to sí tást érin tô rö vid, kö zép- és hosszú tá vú fej lesz té -
si kon cep ci ók ki dol go zá sá ban, a GYEMSZI az egész ség -
üggyel, az egész ség ügy fi nan szí ro zá sá val kap cso la tos fej -
lesz té si, elem zé si és ér té ke lé si, ku ta tá si, szak ér tôi és szak -
mai tá mo ga tá si fel a da to kat lát el. Az ál lam i gaz ga tá si szer -
ve ze tek és köz fel a da tok ku ta tá si pro jek te ken ke resz tü li tá -
mo ga tá sa mind a kap cso ló dó fel a dat vég zés mi nô sé gét,
mind cél i rá nyos mû kö dé si költ ség ve té se ik be vé te li ol da lát
nö vel he ti [8, 9].
A ku ta tás-fej lesz té si te vé keny ség je len le gi és jö vô be li

adó ked vez mé nyek kel tör té nô ösz tön zé se új for rá so kat és
le he tô sé ge ket nyit hat meg az egész ség ü gyi pi ac sze rep lô i -
nek ol da lá ról, hogy a be fo ga dá si tár gya lá so kon va lós ada to -
kon ala pu ló kassza-ha tás mo del lek kel, vál lal ha tó mi nô sé gi-
és tel je sít mény-ga ran ci ák ra, be teg re gisz te rek re és fi nan szí -
ro zá si tech ni kák ra vo nat ko zó ja vas la tok bir to ká ban je len je -
nek meg. 

ÖSSZE FOG LA LÁS

A gyógy szer i pa ri ér de kek és gyógy szer tá mo ga tá si el vek
iga zán ered mé nyes össze han go lá sa nem a tár gya ló asz ta -
lok nál elô re vagy utó lag meg ho zott szank ci ó kon ke resz tül,

3. áb ra
Betegség-menedzsment prog ra mok le het sé ges mû kö dé si for rá sai
és kör nye ze te
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ha nem a cél i rá nyos szol gál ta tás és el lá tás szer ve zés va lós
ide jû fo lya ma tai so rán va ló sul hat meg. A sok sze rep lôs és
több té nye zôs fo lya ma tok ter ve zé se, el fo gad ta tá sa, el in dí tá -
sa és si ker o ri en tált ki szol gá lá sa je len tôs el kö te le zett sé gek
mel lett tör tén het meg. Az ered mé nyes vég re haj tás össze tett
szer ve zé si és ter ve zé si ki hí vá so kat hor doz az igaz sá gos és
mél tá nyol ha tó hoz zá fé rés sza bá lyo zá sá nak ki a la kí tá sá val,
a be teg-ok ta tás és együtt mû kö dés ha té kony sá gá nak biz to -
sí tá sá val. A sze rep lôk te vé keny sé gé nek kö ve té se és ér de -
kelt sé gük hosszú tá vú fenn tar tá sa nem csak megalapozott
pénz ü gyi for rá so kat, de egy sé ges mi nô ség biz to sí tá si, el len -
ôr zé si pro to kol lok és in di ká to rok hasz ná la tát igény li. Alap ve -
tô fon tos sá gú a több éves cik lu sok ra vo nat ko zó fi nan szí ro -
zá si ter ve zés, hi szen nem csak egy-egy prog ram be in dí tá -
sa, de mû köd te té se is je len tôs hu mán- és anya gi erô for rá -
sok meg lé tét fel té te le zi. A pá lyá za ti pén zek be csa tor ná zá sa
ide á lis a lé pé sen ként tör té nô fej lesz té sek fe de ze té hez, de a
mû kö dé si költ sé gek költ ség ve tés ben tör té nô sze re pel te té se
nagy mér ték ben já rul hat hoz zá a fe lü gye le ti prog ram si ke ré -
hez. A gyógy szer gyár tói adók egy ré szé nek já ru lék szin tû
el ha tá ro lá sá val a köz te her vi se lés igaz sá go sabb és ha té ko -
nyabb for má ja ala kít ha tó ki. A be te gek együtt mû kö dés hez
kö tött tá mo ga tás el vei utat nyit hat nak a rend szer díj jel le gû
be vé te le i nek ki a la kí tá sá hoz, a szo li da ri tá si el vek fi gye lem be
vé te lé vel pe dig te ret kap hat nak a já ru lé kos biz to sí tá sok vál -
to za tos for mái is.

Az ered mé nyek transz pa rens be mu ta tá sa és ku tat ha tó -
sá gá nak biz to sí tá sa le he tô sé get ad hat a ku ta tás-fej lesz té si
for rá sok rend szer be eme lé sé re, va la mint meg bíz ha tó for -
má ban szol gál hat ja ki a mi nô ség- és tel je sít mény ala pú koc -
ká zat-meg osz tá si meg ál la po dá sok ér té ke lé si fo lya ma ta it. A
ci vil kap cso lat ra épü lô, nonprofit jel le gû üze mel te tés to váb -
bi le he tô sé ge ket tar to gat az ado mány sze rû hoz zá já ru lá sok
ke ze lé sé re, a be teg szer ve ze tek és egye sü le tek mû kö dé si
szinergiáinak fel hasz ná lá sá ra. A ha son ló hát té ren ke resz tül
meg je le nô pi lot-prog ra mok rész le ges ál la mi ke ze lés be ke -
rül het nek, ami a tá mo ga tás el osz tás prog ra mok hoz kap cso -
ló dó fi nan szí ro zá si tech ni ka el ter je dé sét hoz hat ja a gyógy -
szer tá mo ga tás és TB fi nan szí ro zás költ ség-ha té kony át a la -
kí tá sa mel lett.
Az or szá gos je len tô sé gû prog ra mok köz pon ti fe lü gye let -

tel, de akár a ré gi ók ra épü lô de cent ra li zált irá nyí tá si és koc -
ká zat-fe lü gye le ti for má ban is fenn tart ha tó ak. Mind ez le he tô -
vé te szi a szol gál ta tás vá sár lói és az el lá tás szer ve zé si funk -
ci ók együt tes fej lesz té sét, míg a dön tô en köz pon ti for rás el -
osz tás a szer zô dés kö té si ha té kony sá got. A köl csö nös elô -
nyök el is me ré se és a fe le lôs sé gek meg osz tá sa, a hosszú
tá vú ter vez he tô ség, a transzparencia és a be teg el lá tás mi -
nô sé gé nek biz to sí tá sa va la mennyi sze rep lô meg e lé ge dé sé -
re szol gál, s jó min tát ad hat az egész ség ü gyi rend szer át -
szer ve zé si fo lya ma ta i nak si ke res vég re haj tá sá hoz.
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