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Javasoljuk a különösen költséges, egyedi betegre kiszerelt radiofarmakonok árának 

elkülönítését a nukleáris medicina diagnosztikai ill. terápiás eljárások járóbeteg-

pontszámából, és külön finaszírozását a tényleges áruk alapján. 

Ebben a modellben – a CT kontrasztanyagokhoz hasonlóan – ezen radiofarmakonok költségét 

a TB külön fedezné (közvetlenül a beteg számára), míg az eljárást végző teljesítő hely által 

kapott térítés a többi ráfordítás (az elvégzett munka, műszerhasználat, valamint a felmerülő 

kis értékű fogyóanyag – fecskendő, stb) fedezetét tartalmazná. 

Ebbe a körbe nem célszerű bevonni a rutin nagy részét kitevő, betegenként átlagosan 20-30 

ezer Ft alatti árú, technécium-99m-mel jelzett radiofarmakonokat, ahol a jobb 

munkaszervezés csökkentheti az egy betegre jutó költséget. Az elkülönített radiofarmakon-

finanszírozású eljárások körére a Szakmai Kollégium nukleáris medicina tagozata dolgozna ki 

javaslatot.  

Ezen eljárásokat csak kiemelt regionális központok végezhetnék. A költségek 

kontrollálhatósága érdekében keretszámot állapíthatna meg a TB az egyes központok számára 

egy időszakra (pl. negyedévre) egy-egy elkülönülten finanszírozott radiofarmakonból. 

Alternatív megoldásként (a különösen magas árú terápiás farmakonok esetén) egyedi betegre 

lehetne kérvényezni a radiofarmakon biztosítását. 

Indoklás: Azon radiofarmakonok esetén, amelyek meghatározott számú (egy vagy néhány) 

betegnek kiszerelve érkeznek, a teljesítő labor a gyakorlatban nem tudja befolyásolni a 

radiofarmakon árát, amely több esetben önmagában meghaladja a vizsgálatért kapott 

pontszám forintértékét. Így a szolgáltató labor teljesítményébe (és TVK-jába) csak a jobb 

munkaszervezéssel ténylegesen befolyásolható, más eljárásokkal összevethető ráfordítások 

számítanának bele.  

Néhány példa:  

Szomatosztatin receptor szcintigráfia: 

In-111 Octreotid beszerzési ára: 317 972 Ft (2012 évi ár)  

Elszámolható OEP pontérték: 197 653 

Adrenerg receptor szcintigráfia. 

I-123 MIBG beszerzési ára: kb. 196 800 Ft.  

Elszámolható OEP pontérték: 113 019 

Ezzel a megoldással költséghatékonyabban kiválthatóak lennének egyes igen magas árú 

radioizotóp-kezelések is, melyeknek külföldi elvégzését jelenleg egyedileg finanszírozza a 

TB, pl. izotópos csontfájdalom palliáció metasztatikus csontfájdalom kezelésére, 

neuroendokrin tumorok kezelése Y-90 v. Lu-177 izotóppal jelzett DOTATE-tel, stb. 

Ez a módosított modell egy közbülső lehetőséget biztosítana az általánosan és az egyedileg 

finanszírozott eljárások között. Amellett, hogy jobban szolgálná a progresszív betegellátást, 

egyben megszüntetné azt a szerencsétlen helyzetet, hogy az NM laborok a nagyobb 



anyagköltségű vizsgálatokat csak sok, a rutin számára hasznos más vizsgálat elhagyása árán 

tudják jelenleg végezni a TVK miatt. 


