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ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzõk a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi

Klinikai Tömb Pszichiátriai Klinikai Csoportjá-

nak antipszichotikum-rendelési gyakorlatát vizs-

gálták retrospektív módszerrel, az 1999. évi ösz-

szes, antipszichotikus kezelésben részesült fek-

võ beteg elektronikusan rögzített kórrajzának és

zárójelentésének feldolgozása alapján. A vizsgá-

lat célkitûzése az antipszichotikumok használa-

tának költségszempontú elemzése, az antipszi-

chotikus kezelésben részesült betegek diagnózis

és életkor szerinti megoszlásának vizsgálata, va-

lamint az antipszichotikum átállítás fõ tendenci-

áinak a feltárása volt. A kapott adatok azt mutat-

ták, hogy bár a korszerû szakmai irányelveknek

megfelelõen az új típusú antipszichotikumok

használata növekszik, a betegek 61%-a azonban

jelenleg is hagyományos neuroleptikumot kap.

Az elemzés költség-szempontú vizsgálatai az a-

típusos szerek magasabb gyógyszerköltségeit tá-

masztották alá. A vizsgálat eredménye szerint az

összes költség 90%-a az atípusos antipszichoti-

kummal kezelt betegekre jutott, akik az összes

betegszám 39%-át jelentik, s csupán az összes

költség 10%-a jutott a betegek fennmaradó

61%-ának, akik hagyományos neuroleptikum-

mal történõ kezelésben részesültek. Mind az

életkor, mind a diagnózis szerinti értékelés során

találtunk olyan jellegzetes eltéréseket az anti-

pszichotikum eloszlásban, mely ezen tényezõk-

nek az antipszichotikum kiválasztására gyako-

rolt hatását sejtetik. Az antipszichotikum váltás

fõ tendenciáinak elemzése azt mutatta, hogy a

klinikai gyakorlatban az esetek számottevõ ré-

szében a hagyományos antipszichotikumok

elõnyben részesítése indokolt lehet az új típusú

szerek választásával szemben.
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COMPARISON OF PERSONS WITH FIRST AND

REPEATED SUICIDE ATTEMPTS

The authors examined the ordering prac- tice of

antipsychotics in the Department of Psychiatry,

Semmelweis University Kútvölgyi Clinical Cen-

tre. The electronically registered case histories

and medical reports of all in-patients during the

year 1999 who received antipsychotic treatment

were reviewed retrospectively. The aim of the

study was to analyse the cost-related aspects of

the use of antipsychotic medications, to reveal

the breakdown of patienst treated with anti-

psychotics by diagnosis and age. The study also

aimed to identify the main trends of switching to

another antipsychotic medication. Data showed

that in accordance with the latest professional

guidelines the use of novel antipsychotics is in

increase. Still, 61% of the patients receive con-

ventional neuroleptics. The cost-related investi-

gations of the analysis confirmed that the atypi-

cal antipsychotics are more expensive. Accord-

ing to study data, 90% of all costs go to 39% of

the patients, who take novel antipsychotics,

whereas the rest 61% of patients receive conven-

tional neuroleptics and use only 10% of all costs.

Based on the analysis of the use of antipsychotics

by age and diagnosis, there were characteristic

patterns found that may suggest that these factors

have an effect on the choice of antipsychotic

medication. Analysis of the main trends of

switching antipsychotics revealed that in clinical

practice there are many cases when the conven-

tional neuroleptics are preferable than the novel

antipsychotics.

KEYWORDS: conventional neuroleptics, atypi-

cal antipsychotics, cost-related aspect

ANTIPSZICHOTIKUMOK ALKALMAZÁSÁNAK SZAKMAI
ÉS KÖLTSÉGSZEMPONTOK SZERINTI VIZSGÁLATA

Molnár Annamária, Sárosi Andrea, Faludi Gábor
Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb, Pszichiátriai Klinikai Csoport


