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1 A kutatás előzményei, problémafelvetés 

Az egészségügyi technológiák értékelése és ezen keresztül az árának 

alakulása eltér attól a folyamattól, melyet más hagyományos termékek és 

szolgáltatások esetén, klasszikus piaci viszonyok között megszoktunk. 

Közgazdasági szempontból értéket tulajdonítunk minden olyan terméknek, 

szolgáltatásnak, összefoglaló néven jószágnak, amely hasznunkra válik. 

Klasszikus értelemben az értéket az áron keresztül határozhatjuk meg, 

amelyet a piac alakít ki a mindenkori kereslet és kínálat függvényében. Az 

innovatív gyógyszerek árazása esetén, döntően a szabadalmi idő teremtette 

monopol helyzet, az innováció és a piaci tranzakciókban szereplő harmadik 

fél (pl. társadalombiztosító) hangsúlyos szerepe miatt az ár és ezen keresztül 

az érték klasszikus vagy hagyományos módon nem alakulhat ki. Számos 

piaci kudarccal szembesülünk, melynek eredménye, hogy az érték 

meghatározása nem egyértelmű az innovatív gyógyszerek piacán. Ezen 

készítményeknél az ár általában két szereplő, a gyártó, mint eladó és a 

finanszírozó, mint vevő tárgyalása során alakul ki. A két szereplőt a folyamat 

során az egészség-gazdaságtan eszköztára támogatja. Annak ellenére, hogy 

fiatal tudományterületről van szó, igen komoly módszertani háttér alakult ki 

annak eldöntésére, hogy mennyit fizessünk egy egészségügyi technológiáért 

(Neumann et al., 2018). 

Az egészség-gazdaságtan széles körben elterjedt megközelítése az 

innovatív eljárások esetén értékalapú árazást (value based pricing) alkalmaz 

(Drummond et al., 2015). Kérdés ebben az esetben az, hogy mi az értéke egy 

új gyógyszernek vagy egészségügyi szolgáltatásnak? A hagyományos 

megközelítés szerint, az értéket alapvetően a gyógyszer vagy szolgáltatás 

által létrehozott egészségnyereség többlet, azaz életminőség javulás és/vagy 

élethossz növekmény és az alkalmazás során elkerült egészségügyi 

események költségének összege határozza meg (Drummond et al., 2015). Ez 

a koncepció az idők során mind szélesebb körben terjedt a fejlett világban, 

részben azért, mert számíthatott az egészségügyi technológiaértékelés 
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komplex értékelési keretrendszeréből származó adatokra, melynek 

birtokában az értékalapú árazás relatíve könnyen kivitelezhető. 

Az egészségügyi innováció célterületeinek változásával azonban új 

kihívásokkal kerültünk szembe. Több gyógyszergyártó olyan új, a 

fejlesztések fókuszából eddig kiszoruló (niche) piacokat keresett, ahol 

jelentős kielégítetlen egészségügyi szükséglettel szembesülünk, ilyen a ritka 

betegségek területe.  

A ritka betegségek rendkívül heterogén betegségcsoportot alkotnak. 

Az ide tartozó kórállapotok kizárólag gyakoriságuk, illetve súlyosságuk 

alapján kerülnek besorolásra. Globálisan elfogadott definíció nem létezik, 

régiónként, országonként és szervezetenként eltérő, hogy hol húzzuk meg a 

betegséggyakoriságra vonatkozó határt (Richter et al., 2015). Az alacsony 

betegszámok eredményeként a ritka betegségek diagnosztizálására szolgáló 

eljárások, illetve a kezelésükre szolgáló gyógyszerek kifejlesztésének és 

forgalomba hozatalának – hagyományos szabályozói feltételek mellett – az 

átlagosnál magasabb költsége jellemzően nem térül meg az értékesítésből 

származó bevételből. Emiatt a gyógyszeriparnak korábban nem állt 

érdekében új innovatív technológiák, gyógyszerek kifejlesztése a ritka 

betegségek kezelésére. A ritka betegségek diagnosztizálására, megelőzésére 

és kezelésére szolgáló termékeket az angol szakirodalom „orphan medicinal 

products”-nak, a ritka betegségek kezelésére használt gyógyszereket pedig 

„orphan drugs”-nak, azaz „árva gyógyszereknek” nevezi (European 

Commission, 2018). Az „árva” jelző a terület elhanyagolt, gazdátlan 

helyzetére utal. Korábban, a hagyományos regisztrációs és befogadási 

feltételek mellett alig történt célzott gyógyszerfejlesztés ezen a területen. Az 

ok egyszerű, nagyon kevés a beteg és ebből kifolyólag 1) irreális elvárás nagy 

betegszámú randomizált kontrollált klinikai vizsgálatokat végezni, illetve 2) 

az alacsony betegszám mellett nem térülnek meg a gyártói beruházások vagy 

3) a jelentősen megemelt ár mellett nem részesül közfinanszírozásban a 

gyógyszer. 
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A fejlett világ országai ezért ösztönzőket rendeltek az árva 

gyógyszerek kutatás-fejlesztése mellé. A ritka betegségek gyógyszereinek 

kifejlesztésére szolgáló ösztönzők az Amerikai Egyesült Államokban 1983, 

Szingapúrban 1991, Japánban 1993, Ausztráliában 1997, az Európai Unióban 

pedig 2000 óta léteznek (Orphanet, 2018a). Az Európai Unió állásfoglalása 

szerint azon készítmények kaphatnak árva gyógyszer státuszt, melyek olyan 

életveszélyes, vagy súlyosan egészségkárosító kórokok kezelésére 

szolgálnak, melyek gyakorisága tízezer emberből legfeljebb öt 

megbetegedés, illetve az ennél gyakoribb, de életveszélyes, nagymértékű 

egészségkárosodást okozó, súlyos és krónikus betegségek kezelésére szánt 

gyógyszerek, melyek ösztönzők nélkül nem kerülnének forgalomba. Mindkét 

esetben csak akkor, ha nem létezik a Közösségben hivatalosan engedélyezett, 

megfelelő módszer a kérdéses betegség kezelésére, vagy, ha ilyen módszer 

létezik is, akkor az új gyógyszer jelentős kedvező hatást gyakorol majd a 

betegségben szenvedőkre. 

Számos tényező együttállásának (tudományos fejlődés, a 

szabályozási környezet változása, iparági ösztönzők, könnyített bevezetési 

kritériumok, változó iparági stratégia) eredménye, hogy évről-évre egyre 

több ritka betegségben jelenik meg célzott kezelés. A fenti készítményekben 

közös pont, hogy az értékük és áruk meghatározása során jelentős 

feszültségekkel szembesülünk. Jelenleg a világ számos országban 

közfinanszírozási döntések támogatásához alkalmazott technológiaértékelési 

keretrendszer a ritka betegségek esetén korlátokba ütközik és nem képes 

megfelelően felmérni az egyes gyógyszerek értékét a területen. Szerte a 

világon születnek pozitív döntések klasszikus értelemben nem bizonyítottan 

hatásos és/vagy biztonságos, illetve nem költséghatékony készítmények 

közfinanszírozásba történő befogadásáról. A kasszahatás az egyes 

gyógyszereket külön vizsgálva az alacsony betegszámok miatt jellemzően 

csekély, azonban az egy betegre eső kezelési költség kiugróan magas lehet. 

A teljes gyógyszercsoportra nézve a kasszahatás egyre jelentősebb, azonban 

ennek pontos nagyságáról a különböző finanszírozási módszerek miatt 

keveset tudunk. A méltányosság gyakori érvként jelenik meg a pozitív döntés 
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fő indokaként, azonban, hogy pontosan mikor és mennyire járunk el 

méltányosan egy befogadási döntéskor az nagyon kevés esetben van 

megfelelően definiálva. 

A fentiek alapján az árva gyógyszerek technológiaértékelésbe 

történő beillesztését szükséges mélyebben elemezni. Amennyiben a használt 

szempontrendszer mentén nem lehetséges az értékelést megfelelően 

elvégezni, úgy a meglévő kritériumok és eszközök használatát át kell 

dolgozni, illetve ha szükséges új értékelési szempontokkal kell kiegészíteni. 

A kutatásaim célja a meglévő technológiaértékelési eszközrendszer 

korlátainak felderítése, mélyebb megértése. Javaslattétel a meglévő 

kritériumok átdolgozására, finomhangolására, illetve amennyiben szükséges, 

a számszerűsíthetőség és ezek mentén a transzparens döntéshozatal 

megteremtésére. A dolgozat kísérletet tesz új értékelési szempontok 

bemutatására, illetve az új kritériumok jelenlegi rendszerbe történő 

lehetséges beillesztésére, a meglévő kritériumokkal való összefűzésére. A cél 

az árva gyógyszerek értékelésének fejlesztése és támogatása, különös 

tekintettel a magyarországi szempontokra, annak érdekében, hogy a jövőben 

megalapozottabb közfinanszírozói döntések születhessenek ezen a területen. 

2 A kutatás során követett módszertan 

A disszertációm alapjául a doktori tanulmányok alatt elvégzett négy 

önálló kutatás szolgált. 

2.1 A Sanfilippo szindróma gyakoriságának megállapítására 

végzett szisztematikus irodalomkutatás módszertana 

A ritka betegségek jelentette klinikai betegségterhet (clinical 

burden) felmérő vizsgálatok módszertani hátterét egy konkrét betegség 

epidemiológiai vizsgálatainak szisztematikus irodalmi áttekintésén keresztül 

kívántam elemezni. A szisztematikus irodalmi áttekintést kutatótársaimmal a 



5 

 

Sanfilippo szindróma epidemiológiájára vonatkozóan végeztem el.1 A 

kutatás célja volt feltérképezni a megjelenő vizsgálati elrendezéseket egy 

olyan betegség esetében, ahol nem állnak rendelkezésre országos regiszterek 

vagy nem végeznek széleskörű újszülöttkori szűréseket. Az azonosított 

vizsgálatokból meg kívántuk határozni a betegség gyakoriságát a világ 

különböző régióiban (Zelei et al., 2018). A kutatás során összegyűlt 

módszertani tapasztalatokat a disszertáció keretei között kívántam bemutatni 

és tovább elemezni. 

Szisztematikus irodalmi áttekintést a nemzetközileg széles körben 

elfogadott PRISMA irányelv szerint végeztük és összegeztük (Liberati et al., 

2009, Moher et al., 2009). Első lépésben strukturált kereséseket végeztünk a 

következő tudományos adatbázisokban: Medline, Embase, Cochrane 

Database of Systematic Reviews, Academic Search Complete, CINAHL, 

CRD Database. Ezen felül addicionálisan bevontuk a keresésbe több ritka 

betegséggel foglalkozó szervezet honlapját további, potenciálisan 

információt tartalmazó tanulmányok azonosítása céljából. A cím és absztrakt 

szűrést két független kutató végezte. A szűrést követően megmaradt 

publikációk teljes változatát egy kutató olvasta el és döntött a publikált 

eredmények relevanciájáról. Amennyiben egy tanulmány nem közölt 

releváns adatot, úgy az kizárásra került. A tanulmányokban közölt 

kulcsfontosságú adatokat Microsoft (MS) Excel-ben kialakított adatkinyerő 

táblákba rögzítettük. A kutatás során az eredmények leíró szintézise történt 

meg, a gyűjtött betegséggyakorisági adatok kvantitatív (mennyiségi) 

szintézise (metaanalízise) nem kecsegtetett érdemi hozzáadott értékkel. 

                                                           
1 A kutatási tevékenységek ismertetésénél többes szám első személyt használok, 

amennyiben az adott tevékenységet többedmagammal végeztem el. 
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2.2 A ritka betegségek terápiás eljárásainak értékelési 

szempontjainak kialakítására végzett szisztematikus 

irodalomkutatás módszertana 

Korábban nem készült Közép-Kelet-Európában olyan átfogó 

tanulmány, mely az árva gyógyszerek értékelésével mind a klasszikus HTA 

keretek között, mind pedig kiegészítő elemeket beemelve foglalkozna. Egy 

kifinomultabb értékelő rendszer kialakításához ezért jelentős hozzáadott 

értékkel bír a nemzetközileg publikált tanulmányok szisztematikus 

áttekintése és ezek eredményeinek szintetizálása. A kutatás célja, hogy 

megalapozott javaslatot tehessünk a jelenlegi elemek finomhangolására vagy 

újragondolására, illetve új értékelő kritériumok beemelésére. Regionális 

szűkítést nem alkalmaztunk, azonban külön hangsúlyt kaptak a közép-kelet-

európai régióban publikált tanulmányok, hogy hazánkra vonatkozóan minél 

relevánsabb következtetéseket lehessen levonni. Az eredmények közép-

kelet-európai fókuszból való bemutatása hiánypótló. 

Szisztematikus irodalmi áttekintést a nemzetközileg széles körben 

elfogadott PRISMA irányelv szerint végeztük és összegeztük (Liberati et al., 

2009, Moher et al., 2009). Első lépésben strukturált kereséseket végeztünk a 

PubMed és Scopus tudományos keresőmotorokkal. A cím és absztrakt szűrést 

két független kutató végezte. A szűrést követően megmaradt publikációk 

teljes változatát egy kutató olvasta el és döntött a publikált eredmények 

relevanciájáról. Amennyiben egy tanulmány nem közölt releváns adatot, úgy 

az kizárásra került. A kulcsfontosságú adatokat Microsoft (MS) Excelben 

kialakított adatkinyerő táblákba rögzítettük. Az adatok kinyerése a 

technológiaértékelés fő összetevőivel összhangban történt, így külön 

oszlopot kapott a hatásosság, az eredményesség, a költséghatékonyság, a 

költségvetési hatás és a méltányosság. Az adott elemre vonatkozó minden 

releváns információ gyűjtésre került legyen az az adott paraméter 

használhatósága vagy limitációja, fejlesztési javaslat vagy számszerű érték. 

Külön kigyűjtésre kerültek azok az addicionális elemek, melyek nem 

tartoztak egyik fenti technológiaértékelési összetevőbe sem, de a szerzők 
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fontosnak tartották az terápia értékének meghatározásakor. A szisztematikus 

irodalmi áttekintés célja volt, hogy átfogó képet nyújtson a tudományos 

szakirodalomban megjelenő potenciális érték meghatározó tényezőkről 

(value drivers). A kinyert adatok kvalitatív szintézise történt meg, mivel a 

gyűjtött információk jellege nem tette lehetővé kvantitatív (mennyiségi) 

szintézis vagy további metaanalízis elvégzését. 

2.3 Az árva gyógyszerek költségvetési hatására vonatkozó 

magyarországi közfinanszírozói adatkérés módszertana 

Az árva gyógyszerek hazai kasszahatására eddig hiányos adatok 

álltak rendelkezésre, ezért 2015 végén adatigényléssel fordultunk az 

gyógyszerkasszát felügyelő szervhez, az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztárhoz (jelenleg Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)). Az 

adatokat nemzetközileg publikált adatokkal vetettem össze. 

Az adatigényléshez első lépésben meghatároztuk azon gyógyszerek 

körét, melyek az adatkérés időpontjában forgalmazási engedéllyel 

rendelkeztek az Európai Unióban. Az Orphanet honlapján közzétett lista 

alapján 83 árva gyógyszert azonosítottunk. A 83 gyógyszert tartalmazó listát 

az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) gyógyszeradatbázisában 

visszaellenőriztünk.  

Az adatigénylés során célunk volt, hogy meghatározzuk, hogy a 83 

készítmény közül hány gyógyszer érhető el hazánkban közfinanszírozásban. 

Közfinanszírozásnak tekintettük a társadalombiztosítás keretében támogatott 

árva gyógyszereket. Az árva gyógyszerek kasszahatásának vizsgálatára a 

társadalombiztosító által az adatkérésünket megelőző két évben (2013 és 

2014) kifizetett országos szintű összesített kiadási adatokat igényeltük. 

Ebben helyet kaptak mind a standard társadalombiztosítási támogatásban 

részesülő készítmények, mind pedig a speciális, egyedi keretek között 

támogatásban részesült készítmények. A hazánkban elérhető árva 

gyógyszerek számát a korábbi irodalmi adatokkal vetettem össze. Az árva 

gyógyszerek összesített kasszahatását az adott évi teljes hazai 
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gyógyszerkasszához és a teljes egészségügyi büdzséhez viszonyítottam. A 

gyógyszerkassza és a teljes egészségügyi büdzsé nagyságát a Központi 

Statisztikai Hivatal által publikált adatok alapján határoztam meg. Az 

eredményeinket korábban publikált nemzetközi adatokkal vetettem össze. 

Értékeltem, hogy hazánkban arányaiban mekkora terhet jelent az árva 

gyógyszerek támogatása a közfinanszírozó számara. 

2.4 Módszertan az árva gyógyszerek költséghatékonysági 

rátáinak betegséggyakorisággal és inkrementális 

egészségnyereséggel való összefüggésének elemzésére 

Az árva gyógyszerek költséghatékonyságának vizsgálatára a 

technológiaértékelés terén mértékadó Egyesült Királyságot választottam, 

ugyanis itt már hosszú ideje explicit költséghatékonysági küszöbértéket 

használnak és hosszú ideje nyilvánossá teszik a technológiaértékelő iroda 

(NICE) elemzéseit, így azok szabadon hozzáférhetőek, kutathatóak és 

elemezhetőek. Vizsgáltunkban arra szerettünk volna választ találni, hogy az 

árva gyógyszerek milyen arányban költséghatékonyak klasszikus 

küszöbérték mellett, illetve, hogy létezik-e összefüggés a gyógyítandó 

betegség gyakorisága és az inkrementális költséghatékonysági ráta (ICER) 

között. 

2015 decemberében az Orphanet adatbázisában 84 forgalmazási 

engedéllyel rendelkező árva gyógyszert azonosítottunk. A 84 készítmény 

esetében a gyógyszernévre és hatóanyagra vonatkozóan kereséseket 

végeztünk a National Health Service, National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE), Scottish Medicines Consortium (SMC), All Wales 

Medicines Strategy Group (AWMSG) és a CRD/CHE Technology 

Assessment Group of University of York honlapján, illetve Google 

keresésekkel további releváns technológiaértékelő riportokat kívántunk 

azonosítani a szürkeirodalomban az egyes gyógyszerekre vonatkozóan. 

Az azonosított riportok teljes szöveges formában letöltésre kerültek. 

A releváns adatokat Microsoft (MS) Excel-ben kialakított adatkinyerő 
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táblákba rögzítettük. Releváns adatnak minősült az inkrementális 

költséghatékonysági ráta (ICER) amennyiben költség-hasznossági elemzés 

készült. Ezen túl az elemzést jellemző további adatok is rögzítésre kerültek, 

úgymint forrás, publikálás éve, indikáció, komparátor technológia, az 

elemzés időhorizontja, érzékenység vizsgálat típusa. Ezen felül amennyiben 

elérhető volt a riportokból kinyertük a gyógyszerek által generált egy főre eső 

hozzáadott egészségnyereséget (inkrementális QALY). Minden elemzésnél a 

riport által meghatározott alapeset (base case) volt mérvadó, ennek 

eredményei kerültek rögzítésre.  

Az indikációs betegségek pont prevalencia értékei az Orphanet által 

évente elkészített, ritka betegségek gyakoriságára vonatkozó jelentés alapján 

lettek meghatározva (Orphanet, 2018b). 

Első lépésben az ICER értékeket a betegséggyakoriság 

függvényében ábrázoltuk. Az elemzés során a betegséggyakoriság és az 

ICER értékek trendszerű kapcsolatát teszteltük. Legkisebb négyzetek 

módszerével görbét illesztettünk és vizsgáltuk a determinációs együttható 

(R2) nagyságát. Második lépésben az ICER értékeket a hozzáadott 

egészségnyereség függvényében ábrázoltuk és a betegséggyakoriságokat az 

adatpontok nagyságával szimbolizáltuk. Előzetes hipotézisünket, miszerint 

nagyobb egészségnyereség és/vagy ritkább célbetegség magasabb ICER 

értéket feltételez, egy egyszerű index módszer kialakításával teszteltük. Az 

alábbi formula adta meg az index számítását:   

Árazási index =
"inkrementális QALY nyereség betegenként"

"betegség prevalencia” x  "ICER"
 

Az árva gyógyszereket a képlet segítségével hasonlítottuk össze. Az 

eredmények alapján egymáshoz képest relatíve 1) felülárazott; 2) „fair” 

árazású és 3) alulárazott gyógyszereket különböztettünk meg. Egy második 

szcenárió elemzésben a betegségek gyakoriságában mutatkozó nagyságrendi 

különbséget logaritmikus transzformációval csökkentettük. Referenciapont 

hiányában a módszer korlátja, hogy csak a csoporton belüli gyógyszerek 

egymáshoz viszonyított árazását képes értékelni. 
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3 Új tudományos eredmények 

3.1 Betegséggyakoriság mérése 

 A Sanfilippo szindrómában azonosított tanulmányok által 

alkalmazott terminológiai és módszertani különbségek limitálják az 

eredmények interpretálását és összehasonlíthatóságát. 

Következtetésként elmondható, hogy a ritka betegségek esetén 

szükséges a tanulmányok módszertanának részletes kritikai 

értékelése. 

  A Sanfilippo szindróma epidemiológiájának bemutatására elvégzett 

szisztematikus irodalmi áttekintés által azonosított vizsgálati 

elrendezések és hozzájuk kapcsolódó epidemiológiai mutatószámok 

számítási módszere közül a születéskori élettartam kockázat 

becslésére használt Dx módszer ajánlható,  

 továbbá, amennyiben megfelelően hosszú követési időt tudunk 

alkalmazni ahhoz, hogy a betegség bizonyosan megjelenhessen 

minden vizsgálatba bevont személyben, úgy a születési kohorszban 

mért kumulatív incidencia is megbízható eredményt nyújt. 

Különösen igaz ez az olyan esetekre, ahol a betegség már a születés 

után közvetlenül jelentkezik.  

 A szisztematikus irodalmi áttekintés által azonosított tanulmányok 

eredményei szerint születési kohorszonként 100 000 emberből csak 

pár fog megbetegedni élete során Sanfilippo szindrómában. 

Amennyiben a betegségben szenvedők várható életkora az átlagos 

populáció várható életkora alatt van (ami szintén bizonyítást nyert), 

úgy a betegség mindenkori pont prevalenciája nem haladhatja meg a 

közölt értékeket. Ennek megfelelően az eredmények kétséget 

kizáróan bizonyítják, hogy a Sanfilippo szindróma ritka betegség, 

azaz Európában a minden bizonnyal 10 ezer emberből kevesebb, 

mint öt személyt érint. Ezen túl, az elemzés a 4 altípus (A-D) 

gyakoriságára, megoszlására is információval szolgált, az A és B 
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altípus területtől függően gyakoribb, míg a C és D altípus minden 

vizsgált régióban rendkívül ritka. 

 Megbízható statisztikák, például országos vagy nemzetközi 

betegregiszterek vagy szűrési adatbázisok hiányában egy ritka 

betegség gyakoriságának becslésére a szisztematikus irodalmi 

áttekintés alkalmas eszköz. A tudományos irodalomban 

felhalmozódott információ szisztematikus gyűjtése és rendszerezése 

és értékelése információkkal tud szolgálni mind országos, mind 

nemzetközi összehasonlításban. 

3.2 Betegségprogresszió mérése 

 Sanfilippo szindróma progressziójára vonatkozóan rendkívül kevés 

adat állt rendelkezésre az irodalomban. 

 Az azonosított klinikai paraméterek köztes végpontként nehezen 

alkalmazhatóak, kapcsolatuk a kemény végpontokkal (pl. túlélés) 

rosszul becsülhető.  

 A betegséglefolyást jellemző kemény mutatószámokra vonatkozó 

információk hiányosak, korlátozott számú tanulmányban publikáltak 

erre vonatkozó adatot. Az A és B altípus korai gyermekkorban 

megjelenik (3-5 éves kor) és a betegeknek igen rosszak életkilátásaik 

(~15 év). A C és D altípus vélhetően kicsit később (5-10 évesen) 

jelentkezik és a betegek várható élettartama is valamivel hosszabb. A 

betegtúlélésre, mint kemény végpontra szintén kevés jó minőségű 

adat áll rendelkezésre, illetve túl hosszú követési időt kellene 

választanunk a mérhetővé tételéhez, így klinikai végpontként nem 

alkalmazható.  

 Az eredmények alapján ritka betegségek esetén a kemény végpontok 

elsődleges szerepe ritkán várható el, helyette a felmerülő súlyos 

tünetekből álló összetett végpont javasolható, mint a betegség 

progresszióját leíró klinikai vizsgálati végpont. 
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3.3 Árva gyógyszerek költségvetési hatása  

 A nemzetközi irodalom és a hazai adatkérésünk eredményei alapján 

megállapítható, hogy az országok a gyógyszerkiadásaik jelentős 

hányadát fordítják az árva gyógyszerek finanszírozására, különösen 

annak tükrében, hogy a kiadás rendkívül kis betegszámra vonatkozik.  

 Az irodalmi adatok alapján a gyógyszercsoport egyre nagyobb terhet 

jelent a közfinanszírozók számára. A közép-kelet-európai országok 

hozzáférési korlátokról számoltak be.  

 Az összesített kasszahatás jelentős részét csak pár készítmény adja, 

melyeknél a költségvetési hatás elemzésnek kiemelt szerepet kell 

kapnia. 

 Mélyreható kasszahatás elemzés minden árva gyógyszer esetén 

szükséges, de különösen igaz ez többes indikációk, vagy potenciális 

off-label használat esetén. Új indikációk befogadásakor új 

költségvetési hatás elemzésre van szükség. 

 A magyar adatok az irodalmi adatokhoz hasonlóak, azokkal mind 

mértékükben, mind növekvő tendenciájukban összevethetőek. 

Hazánkban az árva gyógyszerek részaránya a gyógyszerkasszán belül 

2013-ban 3,15% míg 2014-ben 3,94% volt. A finanszírozott 

gyógyszerek számában és arányában némi elmaradás észlelhető a 

nyugati országokhoz képest. 

 Összességében megállapítható, hogy az árva gyógyszerek 

finanszírozása napjainkban már jelentős terhet ró a 

közfinanszírozókra és így az egyes készítmények csekély 

kasszahatás alapján történő befogadása a továbbiakban nem tartható 

fenn. 

3.4 Árva gyógyszerek költséghatékonysága 

 A szisztematikus irodalomkutatás és az Egyesült Királyságban 

végzett adatgyűjtés eredményei megmutatták, hogy bizonyos árva 

gyógyszerek képesek megfelelni a standard költséghatékonysági 
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kritériumoknak, mivel 31 gyógyszer közül 9 ICER értéke a 

küszöbérték alatt maradt. A küszöbérték egységes emelése így nem 

tűnik indokoltnak. 

 Megfontolandó lehet egy betegséggyakorisággal összefüggő emelt 

küszöb megállapítása, mivel a kiemelkedően magas ICER-rel 

rendelkező készítmények jellemzően igen ritka kórképekhez 

tartoztak.  

 A társadalmi preferenciákat (fizetési hajlandóságot) be kell áraznunk 

ritka betegségek esetén is, mert számos esetben a hagyományosan 

elfogadottnál jelentősen magasabb ICER érték mellett is megtörténik 

a befogadás. Hangsúlyozandó, hogy a fizetési hajlandóság felmérése 

fontos, egyrészt mivel ez alapján lehetünk képesek korrekt 

befogadási döntéseket hozni, másrészt ez hatékonyabb „árva” 

készítmények fejlesztésére sarkallja a gyártókat, továbbá átlátható és 

kiszámítható szabályozási környezetet teremt.  

3.5 A betegséggyakoriság és a hozzáadott egészségnyereség 

összefüggése a költséghatékonysági rátával  

 A célbetegség gyakorisága és az új gyógyszer által nyújtott 

inkrementális egészségnyereség szerepe az árva gyógyszerek 

árképzésében nem bizonyítható. A vizsgált gyógyszercsoportban az 

ICER értékeket (múltbeli árképzési döntéseket) alapvetően más 

tényezők befolyásolták. 

 Kutatásunk eredményei megmutatták, hogy az árva gyógyszerek 

ICER értékei a két vizsgált paraméter vonatkozásában egyszerű 

index számítási módszertannal összehasonlíthatóak, értékelhetőek. 

Mivel a korábbi kutatások nem vizsgálták a fenti paraméterek 

kapcsolatát, ezért nem áll rendelkezésre referenciapont, a 

készítményeket csak egymáshoz képest lehetett elhelyezni. Bár a 

kapcsolatot nem lehetett felállítani, ez a két paraméter a jövőben 

szerepet kaphat az árva gyógyszerek értékelésekor. 
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3.6 Méltányossági szempontok 

 A kutatásunk megerősítette, hogy a méltányossági érvek rendkívül 

fontos szerepet játszanak az árva gyógyszerek értékének 

meghatározásában. 

 A szisztematikus irodalomkutatás alapján kijelenthető, hogy nincs 

egységes méltányossági koncepció, több elmélet is szerepet kap a 

méltányossági érvek alátámasztásában. Az elemzés lehetőséget 

nyújtott a méltányossági elméletek rendszerezésére és értelmezésére, 

azonban az elméletek mélyebb elemzése és empirikus evidenciákkal 

való bizonyítása eddig nem történt meg. 

 Az irodalomban nem található kidolgozott ajánlás a méltányossági 

szempont mérhetőségének megteremtésére és az egészségügyi 

technológiaértékelés keretei között való gyakorlati alkalmazására. 

 Elméleti alapokon a betegséggyakoriság összefügg a méltányossági 

érvekkel, így ezt a gyakorlatban is figyelembe lehet venni a szempont 

értékelése során. 

 Méltányossági alapon a betegség súlyossága/életet veszélyeztető 

tulajdonsága vagy a kezelési alternatívák rendelkezésre állása szintén 

értékelhető.   

3.7 Addicionális értékelési szempontok 

 A kutatás eredményei rávilágítottak, hogy több eddig nem vagy nem 

megfelelő súllyal vizsgált szempontot önállóan lenne szükséges 

beilleszteni az értékelési folyamatba.  

 A betegséghez kapcsolódóan figyelembe kellene venni annak 

súlyosságát/életet veszélyeztető tulajdonságát, illetve azt, hogy 

létezik-e kezelés az adott területen. Az új terápiához kapcsolódóan 

értékelni kellene a terápiás hatás jellegét (progressziót visszafordító, 

vagy csak lassító), illetve az új termékhez kapcsolódóan a 

tudományos kutatás és fejlesztés mértékét, az innovativitást és a 

gyártási komplexitást. 
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 Az addicionális szempontok mögött azonban legtöbb esetben 

nincsenek megfelelően erős evidenciákkal alátámasztott érvek. 

Ebből kifolyólag a szempontok értékelés során történő gyakorlati 

alkalmazása is korlátokba ütközik. 

 Ezen túl nincs megfelelően vizsgálva az addicionális szempontok 

relációja a meglévő technológiaértékelési elemekkel, azaz, hogy 

felmerül-e hogy valamilyen értékhordozó tényezőt többszörösen 

veszünk számításba (pl. költséghatékonysági számításoknál 

figyelembe vett életminőség és a betegség súlyossága, mint 

addicionális szempont). 

3.8 Javaslattétel a technológiaértékelési szempontrendszer 

fejlesztésére 

A technológiaértékelés klasszikus eszköztára a ritka betegségek 

terápiái esetén korlátokba ütközik, így a korábban felállított keretrendszerek 

átdolgozása vált szükségessé. Eredményeimmel a klasszikus szempontok 

mélyebb megértésére és elemzésére törekedtem, illetve ajánlást kívántam 

tenni addicionális kritériumok értékelési folyamatba történő bevonására.  

A célbetegség gyakoriságát a klasszikus technológiaértékelési 

szempontrendszer nem vizsgálja, ugyanis hagyományos kórképek esetén erre 

a kritériumra nem tekintünk értékmeghatározó tényezőként. Jelenleg a ritka 

betegségek területén a betegséggyakoriság vizsgálata elsődlegesen az „árva” 

státusz megszerzéséhez szükséges. Ugyanakkor feltételezhető, hogy a 

betegség gyakorisága a betegségteher és költségvetési hatás mellett a 

méltányossági szempontokkal is összefüggésben áll. Javaslom ezért, hogy a 

ritka betegségek terápiáinak értékelése során vegyük figyelembe a 

célbetegség gyakoriságát, azaz minél ritkább kórképről van szó, annál 

nagyobb prémiumot fizessünk az adott betegség kezeléséért. Amennyiben ezt 

elfogadjuk és a készítmények értékelésekor a méltányossági érvek továbbra 

is komoly súlyt kapnak, akkor az ezzel potenciálisan összefüggő 



16 

 

betegséggyakorisági adatok megbízhatósága előtérbe kerül, és a 

meghatározásukkal kapcsolatos módszertani ajánlások felértékelődnek.     

A Paulden és társai (2015) által alkalmazott logikát (Error! 

Reference source not found.. táblázat) kiindulópontként használva, az 

eredményeim alapján a ritka betegségek kezelésében használt egészségügyi 

technológiák értékelése során a Error! Reference source not found.. 

táblázatban felsorolt tényezőket lehet figyelembe venni. 

1. táblázat A ritka betegségek terápiáinak technológiaértékelése során 

figyelembe veendő tényezők  

Betegséggel 

kapcsolatos 

tényezők 

 a betegség gyakorisága 

 a betegség súlyossága/életet veszélyeztető tulajdonsága 

 a kezelési alternatívák rendelkezésre állása 

 a kezelésre reagálók azonosíthatósága/a betegség 

heterogenitása (potenciális alcsoportok létezése)  

Az új 

kezeléssel 

kapcsolatos 

tényezők 

 a kezelés hatásossága és hatékonysága 

 a kezelés biztonságossága 

 a kezelés hatásának a jellege (progressziót visszafordító, 

stabilizáló, lassító)/ kezelésből származó 

egészségnyereség nagysága  

 „híd” terápia: az eljárás révén a betegek eljutnak a 

definitív kezelésig (transzplantáció)  

 a kezelés innovációs profilja 

 gyártási komplexitás 

Gazdasági 

tényezők 
 a kezelés költséghatékonysága (szigorú küszöbérték 

használata nélkül)  

 a kezelés költségvetési hatása 

 a termék indikációnak száma 

 potenciális „off-label” használat 

Társadalmi 

tényezők 
 a kezelés szélesebb társadalmi hatása/ a családoknál és 

gondozóknál jelentkező indirekt költségek 

 a kezeléshez való egyenlő hozzáférés 

 a kezelés „lehetőség költsége”/hatás az egészség 

megoszlásra a társadalomban 
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A felsorolt szempontok alkalmazására két lehetőség mutatkozik. Az 

első, hogy többkritériumú döntéshozatali módszertant (multicriteria decision 

analysis - MCDA) alakítunk ki, mely során egy terápiát több explicit 

szempont alapján értékelünk (azaz pontozunk), majd a szempontok 

pontszámait előre meghatározott algoritmus szerint súlyozzuk. A kapott 

aggregált pontszám alapján eldönthető, hogy egy terápia preferáltabb-e más 

terápiákhoz vagy az előre meghatározott küszöbértékhez képest (Friedmann 

et al., 2018, Kolasa et al., 2018, Schey et al., 2017). A másik lehetséges mód, 

hogy minden egyes kritérium esetén meg kell határozni azt, hogy milyen 

pénzbeli prémiumot tartunk reálisnak a kritériumok növekvő értékeinél (Hall 

és Sireau, 2013). Példaképpen, a betegséggyakoriság esetén meghatározható 

egy sávosan vagy folytonosan növekvő „prémium összeg”, mely az általunk 

elfogadható gyógyszerárat növeli a klasszikus küszöbérték mellett 

meghatározott árhoz képest, azaz minél ritkább a célbetegség az árprémium 

annál nagyobb lesz. Ilyen pénzbeli értéket jelenleg csak a hozzáadott 

egészségnyereségre vonatkozóan alkalmazunk. Eltérő logikával, de mindkét 

eljárás alkalmas az addicionális szempontok figyelembevételére. Az MCDA 

eszközre vonatkozóan szélesebb körben állnak rendelkezésre tapasztalatok, 

így ez a keretrendszer a fenti kritériumok használatával javasolható módszer 

a ritka betegségek terápiás eljárásainak értékelésére is. 
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