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Az ajánlat 2007. december 15-tõl 2008. február 28-ig érvényes a Magyar Orvosi Kamara tagjai számára.

KÜLÖNLEGES AKCIÓ ORVOSI KAMARAI TAGOKNAK

www.citroenm5center.hu

CITROËN M5 CENTER
1194 Budapest, André Citroën u. 1.
Tel.: 358-5858. Fax: 358-5859
E-mail: info@citroenm5center.hu

A DINAMIKUS FÉNYTERÛ

Hívja a (06-20) 555 8464 telefonszámot!

Egyedi ajánlatunk kamarai tagoknak: 

2 év gondtalan autózás

Az akció ideje alatt 5 millió forint fe-
 letti vásárlás esetén 2 évig ingyenes 
hozom-viszem szolgáltatást biztosítunk  
Budapest területén és a szervizelés alatt 
ingyenes csereautót adunk.

Bármely új Citroën gépjármû vásárlása 
esetén, a 2 éves garancia idõtartama 
alatt a teljes karbantartás költségét 
a Citroën M5 Center vállalja.

Rendkívüli ajándék:

Új autóinkhoz 

2 éves gumiabroncs-biztosítást adunk ajándékba, 

s hogy Ön biztonságosan utazzon,  kétszer 15 nap

utasbiztosítást  kötünk az Ön számára.
Részletekrõl érdeklõdjön honlapunkon és márkakereskedésünkben!

Évek óta érvényesül az a tendencia, hogy 
egyre több és egyre jobb minőségű készít-
mény kerül beszerzésre, azonban 2007-hez 
viszonyítva 2008 jelentős előrelépésnek te-
kinthető. Az idei évben közel 4%-kal több 
nyolcas faktor áll a betegek rendelkezésére 
az előző évben felhasznált mennyiséghez 
képest, míg a 2000-es évhez viszonyítva 
háromszoros a beszerzett mennyiség. 2008-
ban 66 millió NE nyolcas faktor biztosítja a 
megfelelő kezelést, ami egy magyar lakosra 
vetítve az európai átlagot meghaladóan 6,6 
NE-et jelent.

Fontos kiemelni, hogy a 2008-as eszten-
dő nem csak mennyiségi előrelépést hozott. 

2008-ban az összes beszerzett „A” tí-
pusú hemofília kezelésére alkalma-
zott készítmény között a speciális, 
rekombináns technológiával előállí-
tott magas árú gyógyszerek az összes 
beszerzett mennyiség 24%-át teszik 
ki. 2002-ben ez az arány még 0% 
volt, ami jól mutatja a kezelés minő-
ségének jelentős javulását. Az inhibi-
torképződés a hemofília kezelésének 
súlyos, potenciális velejárója, mely je-
lentős költségeket ró a finanszírozóra. 
Az inhibitoros betegnél alkalmazott 
készítményekből 2008-ban az előző 
évhez képest több mint 10%-kal na-

gyobb mennyiségű gyógyszer került beszer-
zésre, biztosítva ezzel a fokozottan súlyos ál-
lapotú betegcsoport megfelelő terápiáját.

Összegzésképpen elmondható, hogy a 
hemofília kezelése évek óta prioritást élvez 
hazánkban, a betegség kezelésére a teljes 
gyógyszerkiadás egyre nagyobb hányadát 
fordítjuk. 2008-ban a teljes gyógyszerkiadá-
sok kb. 2,2%-át költi az egészségbiztosító a 
hemofíliás betegek terápiájára, és remélhe-
tőleg a kedvező tendencia a következő idő-
szakban is folytatódik majd.

OEP SAJTÓFÕOSZTÁLY

A hemofília kezelése
2007 decemberében lebonyolításra került az OEP által  
a hemofíliások kezelésére alkalmazott faktorkészítmények  
közbeszerzése a 2008-as évre. A beszerzés igen  
sikeresnek tekinthetõ mind a beszerzett készítmények  
mennyisége, mind a minõség szempontjából.

Vérkészítmények értéke a teljes gyógyszerkiadások arányában
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