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A gyógy szer ki a dá sok el múlt év ti zed ben ta pasz talt
di na mi kus nö ve ke dé sé nek kö vet kez té ben Eu ró pa szer -
te kü lön bö zô el já rá sok szü let tek a biz to sí tók ré szé rôl a
köz ki a dá sok kor lá to zá sá ra. A gyógy szer ár-tá mo ga tá si
rend sze rek költ ség ha té ko nyab bá té te le köz ve tett vagy
akár köz vet len mó don is be fo lyá sol ja az adott pi ac ár -
szín vo na lát, így az ár kép zé si stra té gi át meg ha tá ro zó ke -
res le ti ele mek ki e gé szül nek a sza bá lyo zói kör nye zet jel -
leg ze tes sé ge i vel is. Az elem zés so rán ar ra ke res sük a
vá laszt, hogy az egyes fi nan szí ro zás-tech ni kai meg ol -
dá sok és az adott pi a ci sa já tos sá gok mi lyen ha tás sal
van nak az elô re de fi ni ált ter mék kör át lag ár szín vo na lá -
ra. A mo dell ered mé nye alap ján el mond ha tó, hogy szig -
ni fi káns kap cso lat mu tat ha tó ki egyes gyógy szer ár-sza -
bá lyo zói esz kö zök és az ár szint kö zött.

Due to the dynamic increase of pharmaceutical
expenditure in the last decade different cost-contain-
ment methods has been introduced by the European
public insurance companies. The cost-effective drug
reimbursement system might influence the price level
either in a direct or an indirect way, so the pricing strat-
egy should be based on demand drivers and on factors
of the regulatory environment as well. The goal of this
analysis was to identify the effect of certain reimburse-
ment solutions and local market characteristic on aver-
age price level of the predefined submarket. The
model’s results show that a significant relationship can
be detected between the average price level and some
cost containment methods.

AZ ELEM ZÉS HÁT TE RE ÉS CÉL KI TÛ ZÉ SE

A gyógy szer ki a dá sok el múlt év ti zed ben ta pasz talt di na -
mi kus nö ve ke dé sé nek kö vet kez té ben Eu ró pa szer te kü lön -
bö zô el já rá sok szü let tek a biz to sí tók ré szé rôl a köz ki a dá sok
kor lá to zá sá ra. A gyógy szer ár-tá mo ga tá si rend sze rek költ -
ség ha té ko nyab bá té te le köz ve tett vagy akár köz vet len mó -
don is be fo lyá sol ja az adott pi ac ár szín vo na lát, így az ár kép -
zé si stra té gi át meg ha tá ro zó ke res le ti ele mek ki e gé szül nek a
sza bá lyo zói kör nye zet jel leg ze tes sé ge i vel is.

A pub li ku san el ér he tô eu ró pai gyógy szer ár ada to kat át -
te kint ve könnyen be lát ha tó, hogy az azo nos te rá pi ás te rü let -
hez tar to zó ké szít mé nyek át la gos ár szín vo na la kö zött je len -
tôs el té ré sek mu tat koz nak az egyes eu ró pai or szá gok te kin -
te té ben.

Elem zé sünk so rán ál ta lá ban vé ve ar ra ke res tük a vá -
laszt, hogy mi ma gya ráz hat ja ezt az el té rést, konk ré tab ban

azt vizs gál tuk, hogy az egyes fi nan szí ro zás-tech ni kai meg -
ol dá sok és az adott pi a ci sa já tos sá gok mi lyen ha tás sal van -
nak egy ál ta lunk elô re de fi ni ált ter mék kör át lag ár szín vo na -
lá ra. A vizs gá lat so rán kü lön fi gyel met szen tel tünk ar ra,
hogy az elem zés be vont or szá gok kö ré ben al kal maz zák-e a
kül sô re fe ren cia ára zá si rend szer esz kö zét.

A MO DEL LE ZÉ SI KÖR NYE ZET KI A LA KÍ TÁ SA

Az el té rés oka it vizs gá ló sta tisz ti kai elem zést ki szol gá ló
mo del le zé si kör nye zet ki a la kí tá sá nak el sô lé pé se ként egy
szé les kö rû, hi va ta los for rá sok ra tá masz ko dó nem zet kö zi
gyógy szer ár-a dat bá zis ki é pí té sé re vál lal koz tunk, amely az
or szá gon ként el té rô adat bá zis-struk tú rák stan dar di zá lá sá -
val le he tô vé tet te a mind szé le sebb adat hoz zá fé rést és a
szá mí tá sok el vég zé sé re al kal mas adat struk tú ra ki a la kí tá sát. 

A for rás fel tá rá si mun ka ered mé nye kép pen 28 eu ró pai
or szág gyógy szer ár ada ta it gyûj töt tük össze és ren dez tük
adat bá zis ba. Az adat gyûj tést kö ve tô en nagy hang súlyt fek -
tet tünk az adat bá zis stan dar di zá lá sá ra, hogy a ren del ke zés -
re ál ló ár in for má ci ók mind in kább össze ha son lít ha tó ak, így a
mo del le zés szá má ra is meg fe le lô ek le gye nek. Az adat tisz tí -
tás töb bek kö zött ki ter jedt az or szá gon ként hi ány zó ada tok
fel töl té sé re, ki e gé szí té sé re, a ha tás e rôs ség és DDD egy sé -
ges for má tum ra ho za ta lá ra, va la mint a ter me lôi ár adek vát
szá mí tá sá ra, ahol ez az ár ka te gó ria nem volt el ér he tô a
nyers adat for rás ban. Min de mel lett a szá mí tá so kat meg e lô -
zô en egy sé ge sen euróra vál tot tuk át az összes ár in for má ci -
ót, az adott or szág nem ze ti va lu tá já nak éves át la gos euró
ár fo lya má nak kö zép ér té két vé ve ala pul.

Mind az adat bá zis ki é pí té se mind a sta tisz ti kai mo del le -
zés so rán tá masz kod tunk a nem zet kö zi gyógy szer á rak kal
fog lal ko zó szak i ro da lom ban ol vas ha tó, il let ve a nagy ívû
nem zet kö zi pro jek tek ben (PPRI, PHIS, EUROMEDSTAT)
fel hal mo zott ta pasz ta la tok ra és ja vas la tok ra. 

MÓD SZER TAN

A mo del le zést ki szol gá ló adat bá zis struk tú ra ki a la kí tá sát
kö ve tô en meg ha tá roz tuk a li ne á ris ke vert mo dell be me ne ti
pa ra mé te re it és a vizs gált ada tok kö rét. A mo del le zés so rán
fi gyel met szen tel tünk a vál to zók kö zöt ti in ter ak ci ók vizs gá la -
tá ra is, ami a szig ni fi káns vál to zók ki vá lasz tá sá ban nyúj tott
se gít sé get. A sta tisz ti kai mo dell le fut ta tá sá ra az R-prog -
ramkörnyezetet hasz nál tuk.

A ma gya rá zó vál to zók de fi ni á lá sa so rán tö re ked tünk ar -
ra, hogy a mo dell be ke rül je nek mak ro gaz da sá gi (re ál GDP,
egy fô re esô gyógy szer for ga lom), egész ség ü gyi (mor ta li tás,
SDR), pi a ci jel leg ze tes sé get tük rö zô (ori gi ná lis vs. ge neri -

Ki a dás csök ken tô gyógy szer ár-sza bá lyo zói esz kö zök 
nem zet kö zi vizs gá la ta
Ko má ro mi Ta más, Li ge ti Im re, Püs pö ki Mi hály, Dr. Harnos And rea
Healthware Ta nács a dó Kft.
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kus) vál to zók is a gyógy szer ár-sza bá lyo zó esz kö zö ket ta ka -
ró (kül sô és bel sô re fe ren ci a á ra zás, generikus he lyet te sí tés,
vény fel í rá si út mu ta tás és monitorozás, fel í rá si ke ret) is mér -
vek mel lett. Az egyes ma gya rá zó  vál to zók kö zül ki e mel ten
ke zel tük a nem zet kö zi re fe ren ci a á ra zást, amely ha zánk ban
egy e lô re csak az ori gi ná lis ké szít mé nyek be fo ga dá si el já rá -
sa so rán ke rül al kal ma zás ra szé le sebb kör ben, il let ve a már
tá mo ga tott ké szít mé nyek ese tén ha zai al kal ma zá sá ra a tör -
vé nyi elô í rás el le né re még ugyan nem ke rült sor, ak tu a li tá -
sát azon ban to vább ra sem vesz tet te el. Az egyes sza bá lyo -
zói esz kö zök vál to zói ún. dummy (0-nem, 1-igen) vál to zó -
ként ke rül tek a mo dell be (1. áb ra).

A vizs gá lat ba 17 ha tó a nyag cso port ter mé ke it von tuk be
há rom je len tôs kró ni kus nép be teg ség hez tar to zó te rá pi ás
te rü let rôl (A02BC, C09AA, C10AA). A mo del le zés be a pa ti -
kai for ga lom ban kap ha tó ter mé kek ke rül tek be.

Az ár szint meg ha tá ro zá sá nál a ha tó a nyag és or szág
sze rin ti át la gos ár szint re, az az a ha tás e rôs ség sze rin ti át la -
gok át la gá ra esett a vá lasz tá sunk. Az így ki szá mí tott át la gos
árak mér ték egy sé ge egy sé ge sen euró/mg, ahol az át vál tás -
hoz hasz nált ár fo lyam a nem ze ti gyógy szer-ár lis ta pub li ká -
lá sát meg e lô zô egy éves át la gos ECB kö zép ár fo lyam volt.

ERED MÉ NYEK 

A vizs gá lat ba vont ha tó a nyag kör ben is je len tôs az árak
szó ró dá sa, ahogy ar ra elô ze te sen szá mí tot tunk is. A vég sô
tisz tí tott mo del lünk ben az ár szin tet leg in kább meg ha tá ro zó
vál to zó a pi ac ori gi ná lis vol ta, va la mint a gyár tói be fi ze té sek
je len lé te, a ne ga tív ha tá sok kö zül ki e mel ked nek a kül sô re -
fe ren ci a-á ra zás in ter ak ci ói (2. áb ra). 

Ezek kö zül ta lán az el sô a leg ke vés bé meg le pô, hi szen
ahogy az el is vár ha tó, ahol az adott ha tó a nyag pi a ca még
ori gi ná lis nak mi nô sül, ott alap ve tô en ma ga sabb az ár szint,
mint ahol már a generikus sze rep lôk is je len van nak. Po zi tív

az össze füg gés ab ban az eset ben is, ahol va la mi lyen gyár -
tói be fi ze tés van élet ben. Ez azt mu tat ja, hogy a gyár tói
vissza fi ze té sek va la mi lyen mó don vissza hat hat nak az árak -
ra és ahol van ilyen kö te le zett ség, ott ma ga sab bak is az
árak át la go san. 

A ne ga tív ha tá sok kö zül a vény fel í rás monitorozása és a
generikus he lyet te sí tés al kal ma zá sa mu tat ön ma gá ban ér -
té kel he tô ha tást. Az az – lo gi ku san és el vár ha tó mó don -,
ahol be ve zet ték a vény fel í rás monitorozását, il let ve ér vény -
ben van a generikus he lyet te sí tés le he tô sé ge, azok ban az
or szá gok ban a meg fi gyelt gyógy szer kör ben át la go san ala -
cso nyabb ár szín vo nal lal szem be sül he tünk (3. áb ra).

A kül sô re fe ren ci a-á ra zás ha tá sa a fô ha tá son ke resz tül
nem, de in ter ak ci ó kon ke resz tül egyér tel mû en ki mu tat ha tó, s
ter mé sze te sen ne ga tív irá nyú, az az ár le szo rí tó ha tá sú. A mo -
dell ered mé nyei sze rint azt mond hat juk, hogy a vizs gált pi a co -
kon a kül sô re fe ren ci a-á ra zás ha tá sa az ori gi ná lis/generikus
vál to zó val va ló in ter ak ci ón ke resz tül, il let ve a gyár tói be fi ze tés
vál to zó in ter ak ci ó ján ke resz tül mu tat ha tó ki. Egy fe lôl azt kap -
tuk, hogy az ori gi ná lis pi a co kon ér vé nye sül job ban a kül sô re -

1. áb ra 
Gyógy szer ár- és tá mo ga tás sza bá lyo zó esz kö zök Eu ró pa egyes ál la ma i ban

2. áb ra
A li ne á ris ke vert mo dell ered mény táb lá ja
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fe ren ci a-á ra zás ár le tö rô ha tá sa, más fe lôl azok ban az or szá -
gok ban, ahol lé te zik gyár tói be fi ze té si kö te le zett ség.

KONK LÚ ZIÓ ÉS TO VÁBB LÉ PÉ SI LE HE TÔ SÉ GEK

Vég sô mo del lünk höz több szö ri ite ra tív fo lya mat tal ju tot -
tunk el, amely so rán ki hagy tuk, vagy in ter ak ci ó kon ke resz tül
össze von va hagy tuk benn azo kat a vál to zó kat, ame lyek
nem vol tak szig ni fi kán sak, il let ve ma gya rá zó ere jük csekély -
nek mu tat ko zott. Összes sé gé ben el mond ha tó, hogy szig ni -
fi káns kap cso lat mu tat ha tó ki az egyes ma gya rá zó vál to zók
és az ár szint kö zött, ter mé sze te sen ma ga a mo dell, de a
mo del le zés alap já ul szol gá ló be me ne ti ada tok is to vább bô -
vít he tôk, ja vít ha tók. Már az elem zés ben meg al ko tott mo dell
ese tén is igaz, hogy az együtt ha tók irá nyát plauzibilis ma -
gya rá zat tal alá le het tá masz ta ni, ahogy azt meg is kí sé rel tük
rö vi den le ve zet ni. Min de mel lett ki hang sú lyoz nánk, hogy a
szû kí tô mo dell fel te vé sek kö vet kez té ben az ár szint re ki fej tett
ha tá sok or di ná lis jel lem zô it ér de mes meg fon tol ni.

A sza bá lyo zói esz kö zök kö zül je len mo del lünk ben a
gyár tói be fi ze té sek je len lé té nek volt po zi tív ha tá sa az át la -
gos ár szint re, a vény fel í rás monitorozása és a generikus he -

lyet te sí tés al kal ma zá sa pe dig ne ga tív, ár le tö rô ha tást mu ta -
tott. To váb bá azt is ki je lent het jük, hogy a kül sô re fe ren ci a-á -
ra zás nak még ha fô ha tá son át nem is, azon ban az in ter ak -
ci ó kon ke resz tül egy ér tel mû ár le szo rí tó ha tá sa van.

A ha tá sok pon to sabb ki ér té ke lé sé hez ke reszt met sze ti
ered mé nyek idô so ros elem zé sé re is szük ség len ne, így a
mo dell to vább fej lesz té sé nek egyik ké zen fek vô irá nya az
adat bá zis idô so ros sá té te le, az az az árak rend sze res idô -
kö zön kén ti monitorozása. A meg fi gyelt or szá gok kö ré nek
bô ví té se szin tén elô re lé pést je len te ne a mo del le zés ben.
De nem csu pán a gyógy szer ár adat bá zis bô ví té se, ha nem
egyéb ma gya rá zó vál to zók be é pí té se is to váb bi le he tô sé -
ge ket rejt ma gá ban, mint pél dá ul a vizs gált gyógy szer kör
ki vál tá si ada ta i nak in teg rá lá sa. Csak úgy mint a vizs gá lat -
ba be vont or szá gok tá mo ga tá si rend sze rét tük rö zô bi ná ris
vál to zók to váb bi, a je len le gi két ér ték nél ár nyal tabb ka te -
gó ri ák ra tör té nô fel osz tá sa. Az így meg szü le tô adat bá zis
és a rá é pü lô mo del le zé si kör nye zet nem csak ezen mo dell
to vább fej lesz té sé nek ad hat te ret, ha nem le he tô sé get biz -
to sít akár az or szá gok kö zöt ti ár in ter ak ci ók szi mu lá lá sá ra,
vagy pél dá ul a si ke res glo bá lis ára zá si stra té gi ák fel tá rá -
sá ra.

3. áb ra 
A kül sô re fe ren ci a-á ra zás in ter ak ci ói
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