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Mik a ritka gyógyszerek? 

 A nagyon súlyos, vagy az élettartamot rövidítő ritka 
betegségek (előfordulás < 1/2000 ) diagnózisában, 
prevenciójában, vagy kezelésében használatos 
gyógyászati termék. 

 Ha e betegségek kezelésére nincs kielégítő módszer, 
vagy a meglevő módszereken túl alkalmazásuk jelentős 
előnnyel jár. 

 A kifejlesztésük és gyártásuk drága, a megtérülésük 
kérdéses, ezért a gyógyszer gyártókat különleges 
szabályozókkal, kedvezményekkel kell ösztönözni az 
előállításukra.  
 

Európai Ritka Gyógyszer Rendelet, 1999. 



Tények a ritka gyógyszerekről 

 Az USA-ban 1983-ban bevezetett Orphan 
Drug Act 250 termék engedélyezését 
eredményezte, 11 millió betegen segítve! 

 Minden újabb ritka gyógyszer 
engedélyezése, a becslések szerint a 
rákövetkező évben, átlagosan 200-nál több 
amerikai halálát előzte meg! 

 Bármilyen ritka gyógyszer bevezetése az 
EU-ban 1-175000 emberen segíthet! 



Mi a probléma? 

 Alacsony betegszám 
 A többi gyógyszerhez hasonló fejlesztési 

költségek 
 Következésképpen jóval rosszabb megtérülési 

mutatók 
 Nehezebb klinikai vizsgálatot szervezni 
 Nagyon magas cost/QALY mutató 
 Nagyon alacsony fizetési hajlandóság 

(ártámogatás) 
 



A ritka gyógyszer klinikai fejlesztése 

A ritka betegeknek olyan gyógyszerekre van 
szüksége, melyek 

 ugyanolyan biztonságosak, 

 ugyanolyan hatásosak, 

 és azonos minőségűek, mint 

 

                  az általánosan használt gyógyszerek! 
 

Klinikai próbák 



Ritka Gyógyszerek az EU-ban 

 Központosított folyamat az EMA-ban (European 
Medicines Agency).  

 A „ritka státuszt” a COMP engedélyezi (Committee for 
Orphan Medicinal Products, 2000). 

 A gyógyszer gyártók ösztönzése, elsősorban a piac-
kizárólagosság 6-10 évre történő biztosítása, vagy az 
alacsonyabb engedélyeztetési díjak révén. 

 Jelenleg 64 engedélyezett termék, 750 folyamatban 
levő!  

(http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/orphreg.htm) 
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A fejlesztés szokásos folyamata 
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Az európai helyzet – az elérhető gyógyszerek száma 

2007 évi felmérés, 
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Az európai helyzet – az átlagos 
bevezetési idő 
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Nemzetközi kitekintés 

• Svájc (’06) 
 hasonló az EU-hoz (1:2000) 

ösztönzők (tudományos tanácsadás, adókönnyítések) 

• USA (’83) 
 <200000 lakos (kb. 1:1500), vagy 

  >200000, ha a hazai eladások nem fedezik a 
fejlesztés  költségeit 

7 éves piaci kizárólagosság 

segítség a vizsgálati protokollokhoz 

adminisztrációs terhek enyhítése 

adókönnyítések 

speciális kutatási szubvenciók 

 

 

 

 



Nemzetközi kitekintés 

 Ausztrália (’98) 
 RB kezelésére, megelőzésére, diagnózisára szánt gyógyszer 

 más betegségben nem alkalmazzák 

 figyelembe veszik több fejlett ország tapasztalatait  

 Japán (’93) 
 >50000 (1:2550) 

 nincs alternatív termék vagy intervenció 

 Korea (’92) 
 nonprofit szervezet (KODC) biztosítja az ÁGy ellátást 

 Szingapúr (’91) 
 import elősegítése 

 



Az ESKI TÉI által értékelt 
orphan készítmények 

megoszlása hatástani területek 
szerint (2004-2010) 
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Az orphan hatóanyagok befogadásának 
alakulása Magyarországon (2004-2010) 

Befogadott 15 58% 

Elutasított 11 42% 

Összes 26 100% 
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A Magyarországon befogadott orphan 
készítmények támogatási formái 
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Köszönöm 
a figyelmet! 

• Dr. Vittay Pál, Papp Eszter, Borsi András: 
Az árva gyógyszerek egészségügyi 
technológiai értékelése (Europlan 
konferencia, Budapest, 2010. október 16.) 

• Dr. Boncz Imre: Ritka betegségek 
gyógyszeres kezelésének (orphan drug) 
egészség-gazdaságtani és 
egészségbiztosítási vonatkozásai 
(Europlan konferencia, Budapest, 2010. 
október 16.) 

• Dr. Pogány Gábor: A ritka gyógyszerek 
(Ritka Betegségek Európai Napja, 
Budapest, 2008. 02. 29. 

 

 


