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Döntéshozatali index, 2022. március

Hírek, aktualitások
Pintér Sándorhoz kerülhet az egészségügy egy friss törvényjavaslat
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Konvergenciaprogram: több pénz kellene az egészségügynek

Egészség– és gyógyszerfinanszírozás makró szemléletben

Az Egészségbiztosítási Alap egyenlegének alakulása, 2022. március

Makrogazdasági riport
Milliárd Ft

Egyéb bevételek

Negyedéves rendszerességgel összeállított
makrogazdasági riportunkban a legfőbb makromutatók alakulásának bemutatása mellett az
egészségügy adott időszaki teljesítményének
abszolút és a gazdaság egészéhez viszonyított
relatív teljesítésének bemutatása, kiértékelése
áll a középpontban.
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32,03
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A hazai helyzet mellett szerepet kap
a környező országok hasonló mutatóinak ismertetése is, mely regionális szinten segít elhelyezni a hazai
egészségügy helyzetét.
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A vényköteles patikai gyógyszerforgalom dinamikája
Patikai forgalom terápiás napokban (DOT)

Patikai társadalombiztosítási támogatásforgalom
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*Megj.: Nem mutatjuk be a DOT forgalomban a 210900238 TTT forgalmát (D3-vitamin) - DOT 200.000 nap -, ami 2021.06 havi forgalomban jelent
meg először, mivel ez jelentősen torzítja a DOT forgalom értékeket és a piaci összképet is. A kiszerelés támogatásforgalmát figyelembe vettük.
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Támogatott gyógyszertörzs-változások, 2022. március
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Piaci adatok
Támogatáskiáramlási és betegszám toplisták, 2022. március

Orvoslátogatók átlagos létszáma

A 10 legnagyobb támogatáskiáramlást generáló hatóanyag
1 329 M Ft

rukszolitinib

1 055 M Ft

976 M Ft
864 M Ft

semaglutide

681 M Ft

dimetil-fumarát

672 M Ft

rivaroxaban

657 M Ft

szemaglutid

613 M Ft

rosuvastatin

21%

549 M Ft

69%
1 434
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A 10 legnagyobb támogatáskiáramlást generáló brand

CLEXANE

1 329 M Ft

JAKAVI

1 055 M Ft

ELIQUIS

348

A 10 legnagyobb betegszámú
hatóanyag
(ezer fő)

976 M Ft

IBRANCE

794 M Ft

OZEMPIC

304

681 M Ft
672 M Ft

XARELTO

657 M Ft

XULTOPHY

534 M Ft

TRESIBA

465 M Ft

20%

366 M Ft

296

TOP 10 brand aránya

TECFIDERA

FOSTER

1 409

31%

2022 szeptember
2022 február
havi átlag

794 M Ft

TOP 10 hatóanyag aránya

palbociklib

2022
március

apixaban
speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer

Doktori és egyéb képesítésűek aránya

enoxaparin
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249 245
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208 204
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190

A 10 legnagyobb támogatáskiáramlást generáló forgalmazó
Novartis

3 701 M Ft

SANOFI

2 736 M Ft

Forrás: Patikai vényforgalmi adatok, Healthware elemzés

Többlet-kapacitás befogadási eljárások folyamata, eredmények vizsgálata – Esettanulmány
Magyarországon az egészségügyi szolgáltatóknak már több, mint 10 éve lehetősége van többletkapacitás igénylésre. A kérelmeket tárgyaló bizottság által elfogadott eredményeket a NEAK 2011
óta tölti fel a hivatalos oldalára. A legutolsó idén május 17-én jelent meg, mely kapcsán egy rövid
betekintést igyekszünk adni a többlet-kapacitások eddigi alakulásáról.
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Healthware elemzés NEAK adatok alapján

1. ábra: A TBB tagok kijelölése, bekerülési útvonala

A 337/2008. (XII.30.) Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelően a Többletkapacitás-befogadási
Bizottság (Továbbiakban: TBB) alapvetően áprilisban és szeptemberben tartja meg félévenkénti
ülését, azonban szükség szerint ettől eltérő időpontban is sor kerülhet erre (rendkívüli ülés idén
januárban is volt). Továbbá lehetőség van előzetes többletkapacitás befogadásra, amennyiben
annak tárgya népegészségügyi fejlesztés/program, európai uniós vagy más pénzügyi alapból
támogatott pályázat, illetve regionális fejlesztés, valamint ezeknek finanszírozott összege nem
haladhatja meg a rendeletben lefektetett pénzügyi forrás keretet.
Az, hogy adott egészségügyi szolgáltató pontosan mire nyújthatja be a többlet-kapacitás befogadás iránti kérelmét, azt fent nevezett végrehajtási rendelet világos keretek közé szorítja. Továbbá
a kérelemhez benyújtandó okmányok, igazolások sora is egyértelműen le van fektetve.
Kérelem tárgya alá kerülhet (többlet-kapacitásnak minősül):

Kapacitásbővítés

Magasabb szorzóval finanszírozott ellátás

Új ellátási forma, új szakma bevonása

Eszköz beszerzése vagy cseréje

Tételes elszámolás eső egyszer használatos eszköz, gyógyszer, nagyértékű beavatkozás

Új szülött szűrővizsgálat

Sürgősségi ellátási forma

Krónikus fekvőbeteg-szakellátás átcsoportosítása más ellátási formába
A TBB létszáma 8 fő, (1. ábra), határozatképességhez legalább 5 tag jelenléte szükséges. A döntéseket (az ülést megelőzően legalább 10 nappal a megtárgyalandó anyagok megismerése után)
többségi szavazattal hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén a NEAK főigazgató által kijelölt elnök
szavazata dönt.

Healthware Tanácsadó Kft.

Az igénylők szempontjából fontos szempont, hogy a TBB csak abban az esetben
tárgyalja meg kérvényüket, ha az esedékes ülést megelőző második hónap utolsó
napjáig a kérelem beérkezik . A munkájuk során a felterjesztésre szánt javaslatuk
során előnyben részesítik az objektív ellátási szükségletek kielégítésére irányuló
kérelmet. A döntéshozatal során többek között figyelembe veszik az egészségügyi
szolgáltatót érintő korábban befogadott és a kérelem benyújtásakor lekötött többletkapacitásait, az egy kapacitásegységre jutó lakosságszám adatokat, a kérelemmel
érintett szakmák kapacitásainak kihasználtságára vonatkozó adatokat, a kapacitás
szükséglet-alapú tervezés meglétét és a finanszírozás várható összegét.
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perindopril és amlodipin

bisoprolol

allopurinol

53%

1 254 M Ft

amlodipin

Sandoz

rosuvastatin

1 323 M Ft

SS

nebivolol

1 404 M Ft
1 386 M Ft

kolekalciferol

Boehringer Ingelheim
AstraZeneca

pantoprazol

1 887 M Ft

EGIS

TOP 10 forgalmazó aránya

2 154 M Ft

Richter Gedeon

acetilszalicilsav

2 371 M Ft

Novo Nordisk

perindopril and diuretics

2 392 M Ft

Pfizer
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Többlet-kapacitás befogadási eljárások folyamata, eredmények vizsgálata – Esettanulmány
Előnyt élvez az az ellátó, amely országos/regionális ellátási területtel működik, magasabb progresszivitású egészségügyi ellátást vagy a korábban finanszírozott szolgáltatásokhoz képest költséghatékonyabb megoldást, ellátott
terület népegészségügyi mutatóihoz jobban igazodó szolgáltatást nyújt.
(Fentebb látható szempontok köre nem teljes körű.)

2.
ábra:
Többletkapacitásbefogadási eljárás folyamata
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Healthware elemzés NEAK adatok alapján
4. ábra: 2022. május 17. közlemény alapján a tárgyak szerinti finanszírozási összeg megoszlása (Ft, %)

Fontos, hogy a kérelmet csakis az egészségügyi szolgáltató fenntartója, illetve
egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén a
felsőoktatási intézmény vezetője nyújthatja be.
A befogadási eljárás alatt a kérelem és azzal kapcsolatban létrejött döntések
számos szervezet bevonásával születik meg, mielőtt a szerződéskötés létrejönne a NEAK és az egészségügyi szolgáltató között (NEAK, Egészségügyért
felelős miniszter, Államháztartásért felelős miniszter, Országos tisztifőorvos).
A folyamat áttekintéséhez a 2. ábra ad támpontot.

5. ábra: 2022. május 17. közlemény alapján az intézmények szerinti
finanszírozási összeg megoszlása (Ft, %), valamint az intézményen belüli
tárgy megoszlás (%)

Az elmúlt 5 évre vonatkoztatva, a szakellátások abszolút forrásigényét bemutatva, látható, hogy míg 2018-ban az aktív fekvőbeteg-szakellátás, addig az
azt követő években a járóbeteg-szakellátás dominálta a többlet-kapacitás
befogadási kérelmek által elbírált finanszírozási összegből történő részesedést. (3. ábra)
3. ábra: 2018-2022 közötti időszakban befogadott szakellátások forrásigénye
(szakellátásonként, összesen)

A rendelkezésre álló adatok alapján lehetővé válik az igénylő intézményeken
belüli éves forrásigény, valamint a szakellátáson belüli tárgy megoszlás vizsgálata is. Ennek szemléltetésére az utolsó ülés eredményeit feldolgozva az 4. és
5. ábra szolgál.
Forrás:
2006. évi CXXXII. törvény, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0600132.tv (Letöltés
dátuma: 2022.06.07.)
337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról, https://
net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800337.kor, (Letöltés dátuma: 2022.05.30.)
NEAK hivatalos weboldala, Többletkapacitás iránti kérelem, http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyito_megeleozo_ellatas/tobbletkapacitas_befogadas, (Letöltés dátuma
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A transzparencia biztosításához fontos lenne, hogy a beérkezett kérelmek elbírálásának eredményét és annak okát – negatív és pozitív egyaránt – publikussá tegyék évről-évre. Ennek kezdeti lépései 2015-2019re vonatkoztatva hozzáférhetőek, azonban ennél részletesebb elbírálási
szempontrendszer nyilvánosságra hozása lenne kívánatos.
Jelen tanulmány az alap összefüggések bemutatására szolgál, ennél
mélyebb és széleskörűbb elemzéssel kapcsolatban keresse munkatársainkat.
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