
FÕBB GYÓGYSZERÉSZETIVONATKOZÁSOK1. Onkológiai hiánycikkek a figyelem középpontjába kerültek2. Az ellátás bizonytalansága kihat a készletezési gyakorlatra és azintézményi költségekre/gazdálkodásra 3. Az online beszerzett termékek minõsége megkérdõjelezhetõ4. Kommunikációs kihívást jelentaz online gyógyszerek veszélyeire vonatkozó tájékoztatás

BevezetésÉvek óta problémát okoz a gyógyszerellátás valamennyi szereplõjének, hogy egyes készítmények hosszabb-rövidebb távon elérhetetlenné válnak. Az EAHP 2013. évi felmérése alapján a kórházi gyógyszerészek 99% szembesült a gyógyszerhiány kérdésével, amely leggyakrabban (esetek 70,6%-ban) az onkológiai termékeket érinti. A gyógyszerhiányok ellátási nehézségeket okoznak és jelentõs egészségügyi és gazdasági következményekkel járhatnak. A beszerzéshez, gyógyszerhiány kezeléséhez és az alkalmazott alternatív és hiány készítményekhez társítható többletköltségek következtében jelentõs hatással vannak az intézményi költségekre.A gyógyszerellátási gondok által érintett betegeket és orvosaikat gyakran cselekvésre ösztönzik a gyógyszerhiányok, így nem ritkán alternatív források útján kívánják megoldani a készítmények beszerzését. Intézetünk korábbi próbavásárlásai igazolják, hogy az internetes gyógyszerforgalmazóktól rendelt termékek házhozszállítása korlátozás nélkül megvalósul. Mindezek alapján napjaink valós, aktuális és beteg-biztonságot veszélyeztetõ gyógyszerészeti vonatkozású problémájával állunk szemben.
CélkitûzésVizsgálatunk célja a gyógyszerhiányok által érintett onkológiai gyógyszerek online beszerezhetõségének vizsgálata. Az online gyógyszerforgalmazók értékelése segítséget nyújt a problémakör és a betegbiztonságra gyakorolt veszélyek felismerésében.
MódszerekVizsgálatunkban a Magyarországon hiánycikké minõsített gyógyszer-készítmények internetes beszerezhetõségét vizsgáltuk, különös hangsúlyt fektetve az online szolgáltatók értékelésére és a hiánycikknek minõsülõ, ám az interneten elérhetõ termékek bemutatására. A GYEMSZI-OGYI által közzétett gyógyszer hiánycikk listában szereplõ ATC L01 csoportba esõ 43 onkológiai készítmény (16 hatóanyag) online elérhetõségét vizsgáltuk a Google keresõmotor segítségével angol és Magyar nyelven 2013 októberében.
EredményekA 16 daganatellenes szer közül 15 (93,8%) online beszerezhetõ. A találati listákon megjelenõ 1600 találat közt azonosított 121 releváns web linket értékeltünk, melyek közt internetes gyógyszertárak, átirányító (linkgyûjtemény) oldalak (n=26) and közösségi oldalak (n=36) szerepeltek. Az onkológiai szereket összesen 31 internetes gyógyszertár forgalmazta, melyek közel felét (n=14, 45,2%) illegális gyógyszertárként tartanak nyilván a LegitScript Internet Pharmacy Verification adatbázisában. Számos online forgalmazó több (akár 8) hiánycikként nyilvántartott onkológiai szert is árusít, a termékek árai közt olykor tízszeres nagyságrendû eltérést észleltünk. Az internetes források 72,2%-nál recept nélkül elérhetõek voltak a keresett onkológiai termékek. A gyógyszerek adagolására, hatásaira és mellékhatásaira vonatkozó tájékoztatás legtöbb esetben hiányzott vagy hiányos volt.
KövetkeztetésekA betegek (és akár az egészségügyi ellátók) könnyedén, orvosi vény nélkül is hozzájutnak a legális gyógyszerellátásban amúgy beszerezhetetlen hiánycikknek minõsülõ onkológiai gyógyszerekhez. Az illegális forrásból származó termékek komoly egészségügyi ártalmakat okozhatnak a betegeknek. 

A hiánycikknek minõsülõ onkológiai gyógyszerek online beszerezhetõsége:Bizonytalan minõségû termékek szabad piacával állunk szembenVida Róbert, Rádics Valter, Fittler András, Botz LajosPTE ÁOK Gyógyszerészeti Intézet. 7625 Pécs, Honvéd u. 3.
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94%-a a hiánycikknek minõsülõ onkológiai gyógyszereknek recept nélkül is megvásárolható az interneten.

A HIÁNYCIKK CITOSZTATIKUMOKSZABADON BESZEREZHETÕEK

Az gészségügyi ellátás biztonságát, színvonalát és költségei világszerte súlytják a hiánycikknek minõsülõ gyógyszerek.
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A betegek gyakran nem ismerik fel az illegális honlapokat és az interneten forgalmazott gyógyszerek potenciális veszélyeit. 
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