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Prológus I.
• A gyógyszerész szakmai elvárások megfogalmazása 2016. első félév.
• Egyetlen rendszer a támogatás elszámolásra és a vényadatokra.
• A vény összes adatának kötelező rögzítése vényíráskor.
• Csak a rendszer által validált adatok legyenek rögzíthetők a felhőben.
•
•
•
•

Valós TAJ, orvos pecsét, TTT- és BNO kódok,
jogcím,
javaslat pecsétszáma,
rendelt mennyiség és adagolás összefüggése

• A jogalkotó első felkérése az elektronikus vény által igényelt
jogszabálymódosítási javaslatokra 2016. július.
• Első egyeztetés – 2017. január – EMMI+ÁEEK+NEAK+OGYEI+MGYK
• A rendszer kész.
• A működéséhez a következő jogszabály módosítások szükségesek.
• Az EESZT csak személyhez kötőhető adatokat kezel.

Prológus II.
Módosult jogszabályok

• 1997. évi XLVII. Törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről – Felhatalmazás
• 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek
rendeléséről és kiadásáról. – Rendelés és kiadás
• 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott
támogatások elszámolásáról és folyósításáról. – Támogatás
• 1/2003. (I. 21.) ESzCsM rendelet a társadalombiztosítási támogatással rendelhető
gyógyszerekről és a támogatás összegéről. – Támogatás
• 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet a gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes
program minősítésének szabályairól. – Orvosi software-k
• 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő
gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi
szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről
– „Kábító”

Prológus III.
• Az éles bevezetés határideje 2017. november 1. (kőbe vésve!)
• 2017. október közepén a háziorvosok jelentős része nem is foglakozott a
csatlakozással!
• A szakrendeléseket és a kórházakat meg sem érintette a kérdés!
• A gyógyszertárak közül is sok még esélytelen volt a csatlakozásra határidőig!
• A szükséges jogszabályi módosításokat tartalmazó rendelet 2017. november 1vel lépett hatályba, és
• 2017. október 31-én 23 óra után jelent meg a Magyar Közlönyben,
• 2017. december 15-ig kitolta a csatlakozás lehetőségét, valamint
• lehetővé tette, hogy csak e dátum után legyen kötelező a támogatás
elszámolásához az EESZT-be történő kötelező vényadat feltöltés.

A jelen I.
• A fiók- és közforgalmú gyógyszertárak csatlakoztak az EESZT-hez.
• A vények legalább 60%-a e-recept (más országokban sem sokkal jobb az
arány).
• A háziorvosok túlnyomó része, csatlakozott és, ha nem jelenti a rendelés
lassítását, használja is a rendszert.
• A szakrendelések, a kórházak és az ügyeletek továbbra is rendszeren kívüliek,
azaz papír alapon rendelik a gyógyszereket!
• Megfelelő internet kapcsolat esetén – az EESZT karbantartásoktól eltekintve –
a rendszer gyógyszertári szinten működik.
• A rendszer szintű működés számos, a napi munkát megnehezítő, de el nem
lehetetlenítő, problémát hozott a felszínre.

A jelen II.
Napi gondjaink
• Négy szereplős a rendszer
Orvos + EESZT + beteg + gyógyszertár
• Orvos educatio
• A három példányban kinyomtatott felírási igazolás, nem három recept.
• A ki nem nyomtatott felírási igazolás, 2018. december 31-ig, nem kerül fel a térbe ereceptként.
• Egy e-receptre nem lehet több részletben kiadni a rendelt mennyiséget.
• Az e-recept nem javítható, a felírási igazoláson végzett javítás, mintha nem is lenne.
• A vényíró program gyógyszertörzsét folyamatosan frissíteni kell.

• Beteg educatio
• Az orvosnak fel kell írni, nem elég a gyógyszertárban kérni a szokottat.
• Jelenleg TAJ + Személyire csak a saját gyógyszerei válthatók ki.

A jelen III.
Napi gondjaink a gyógyszertárban
• Nem érhető el a „felhő” – A tér ideiglenes kikapcsolása, de kiadás és rögzítés
e-receptként „felírási igazolás” alapján. Csak 2018. XII. 31-ig igaz!
• Nem létező készítmény rendelése – Helyettesítés létezővel. PUPHA törzs,
vényíró prg. hibája (TK, de nem forgalmazott készítmények.) Rendszergazda!
• „Felírási igazolás”, de nincs a térben e-receptje. – Papíralapú vényként kiadni.
• Egy e-recept felírási igazolása 3-szor kinyomtatva – Első e-recept a további
papír alapú vény. A NEAK biztos hogy nem így gondolja!
• „Felírási igazolás” nincs a vényen de a 22-es vonalkód rajta van –Formailag
papír alapú vény, de azért „baráti szívességből” berögzítem a 22-es kódot is.
• Orvos pecsét, aláírással javított „Felírási igazolás” – Csak az EESZT-ben
rögzítettek a mérvadók, dátum, adagolás stb. tekintetében.

A jelen IV.
Napi gondjaink a gyógyszertárban
• Az e-receptek retaxája – mivel csak az a releváns ami a „felhőben” van –
külön gépidőt igényel. A retaxa gyógyszerbiztonsági funkciója elvész!
• A magisztrális készítmények receptjeit az EESZT nem képes kezelni.
• Egyedi engedélyes recepteket nem kezeli.
• A létező TTT kóddal rendelkező gyógyászati segédeszközöket az orvosi
vényíró programok megengedik e-receptre írni, az EESZT befogadja, majd a
BÉVER az elszámolásból kizárja.
• Többszörösen kiváltott e-receptek, mert vagy
• kiváltották TAJ-ra és felírási igazolásra is, vagy
• többször kinyomtatott felírási igazolásra, vagy
• az első kiadás még nem került fel a térbe valamiért, így másodszor is kiadható ugyan az
az elektronikus vény.

A jövő I.
• A jelen hibáinak javítása.
• Az egyetlen e-receptre történő többszöri kiadás kiküszöbölése, a vény és a
„felírási igazolás” eltérő formátumával.
• 2019. január 1-től a felírási igazolásra történő kiadás az EESZT
elérhetetlensége esetén megszűnik.
• „Meghatalmazás” adás lehetősége a DÖR-ben.
• A szakrendelők, kórházak és magánrendelések gyógyszerrendelésének
EESZT-be integrálása.
• Az EESZT és a támogatás elszámolását biztosító NEAK rendszer (BÉVER)
egyetlen rendszerben történő integrálása.
• Az EESZT „kvázi retaxa” funkciójának kifejlesztése (jogcím, adagolás,
javaslat, stb.)

A jövő II.
• A GYSE e-recepten történő rendelésének megoldása (2020?).
• Ami kérdéses – ISO kódra rendelés (ha, a PUPHA törzs „tudja”, hasonlatos a
hatóanyag néven rendeléshez)
• Ami nem fog menni
- „betegnyilatkozat az orvos előtt”,
- „főorvosi felülbélyegzés”,
- „egyedi engedély”-es kiadás
elszámoláshoz a vény hátoldalán? – A felírási igazolás 2020-tól, nem
kötelező és 2019-től vissza kell adni a betegnek!

Lehet kicsit sok voltam?

Köszönöm figyelmüket..

