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Tisztelt Elnök Úr! 

 
Szeretném megköszönni a meghívásukat a Forgalmazók az Egészségért Szövetség XVIII. Országos 
Szakmai Kongresszusára. Bíztam abban, hogy ellátogathatok Önökhöz Visegrádra és részt vehetek e 
nívós szakmai tanácskozáson, ám őszinte sajnálatomra a kormányzati teendők ezt nem teszik 
lehetővé. Levelemmel köszöntöm a kongresszus minden egyes résztvevőjét, egyúttal tolmácsolom 
Dr. Nagy Anikó egészségügyért felelős államtitkár üdvözletét is. Engedjék meg, hogy néhány 
gondolatot megosszak Önökkel, amelyek a jelenlegi és jövőbeli közös munkánk vezérelvei. 
 
A lakosság és az egészségpolitika egyetért abban, hogy a gyógyászati segédeszköz-ellátás az 
egészségügy különleges területe, az eszközök sokszínűsége, számossága és jellege, valamint az itt 
dolgozók elkötelezettsége, szakértelme miatt. A gyógyászati segédeszközök elvárható életminőséget 
biztosítanak a rászorultak számára, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintettek is a társadalom 
hasznos tagjaként élhessék mindennapjaikat. 
 
A társadalombiztosító által finanszírozott gyógyászati segédeszköz-kiszolgálásban a kormányzat a 
betegek és fogyatékkal élő emberek ellátására helyezi a hangsúlyt, évről-évre jelentős összeggel 
járulva hozzá a zavartalan gyógyászati segédeszköz -ellátás biztosításához. Ez az összeg idén közel 70 
milliárd forint.  A támogatással kapcsolatban az az elvárásunk, hogy legyen méltányos, arányos, 
hatékony és igazságos. Ezeknek a szempontoknak megfelelve, a szükséges és lehetséges között 
egyensúlyozva haladunk előre.  
 
A gyógyászati segédeszköz-ellátás kapcsán további kiemelt szempontok a minőség, a biztonság és a 
fenntarthatóság megléte. A továbbiakban néhány mondatot szentelnék az imént felsorolt elveknek, 
annál is inkább, hiszen munkánk során iránytűként tekintünk rájuk, segítségünkre vannak a 
különböző javaslatok értelmezésben.  
 
Elsőként említeném a minőséget (Quality). Önök pontosan tudják, melyek a jó vagy a kevésbé jó 
segédeszközök. Mely gyártó melyik termékeivel elégedettek a pacienseik és melyekkel kapcsolatban 
fogalmaznak meg kritikát. Mindenkor arra kell törekedni, hogy a jól bevált segédeszközöket 
megtartsuk, a nem megfelelő minőségű eszközöket pedig fel kell váltaniuk az új, jobb minőségű, 
innovatív termékeknek. 
 
Biztonság (Safety) alatt az eszközt használók biztonságát kell érteni, ami szorosan összefügg a 
páciensek tájékoztatásával, tájékozottságával. Bár az eszközök használatának magyarázata, a betegek 
oktatása, megfelelő mélységű tájékoztatása időigényes tevékenység, mégis vitathatatlan az a tény, 
hogy a tájékozott beteg jobban gyógyul, együttműködőbb és az eszközei kihordási ideje is hosszabb. 
A megfelelő tájékoztatás alapja az Önök felkészültsége, tudása, tudásuk állandó gyarapítása. Annak 
érdekében, hogy a betegekre több időt fordíthassunk, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség a 
kiszolgálási díj bevezetését javasolta. Ennek lehetőségét vizsgálja az államtitkárságunk.  
 
A fenntarthatóság (Sustainability), nemcsak az eszközök támogatásának rendszerét, mértékét, 
adóját és az árrés kérdését jelenti – sokkal kiterjedtebb kategória ennél. A fenntarthatóság 
kérdéskörébe tartozik az átlagéletkor emelkedése, a nyugdíjas korú lakosság számának, arányának 
növekedése, illetve itt kell megemlíteni a korfa eltolódásból adó feladatokat, kihívásokat is. Egy 
méltányos és igazságos GYSE támogatási rendszer képes működéséből adódóan kezelni az előttünk 
álló kihívásokat is, emellett a rendszer fenntarthatóságát biztosítani. 
 



 
Az államtitkárság öt, egészségügyi szempontból kiemelt területen indít nemzeti programokat az 
elkövetkező években. Ezek a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatos, a mozgásszervi, a 
gyermekkori betegségek, illetve a mentális zavarok megelőzése, kezelése. A nemzeti programok 
célja, hogy lényegesen javuljanak az érintettek gyógyulási esélyei. Ennek egyik alapvető feltétele a 
betegek számára szükséges gyógyászati segédeszközök biztosítása a kor színvonalának megfelelően.  
 
Az ellátórendszer hatékony üzemeltetésének egyik sarokpontja az egészségügyi informatikai 
rendszerek megfelelő működése. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) 2017. 
november 1-jétől minden közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató és patika kötelezően 
csatlakozott. Az államtitkárság elkötelezett abban, hogy a gyógyszerek elektronikus vényen történő 
rendelését követően, a lehető legszélesebb körben elérhetővé tegye a gyógyászati segédeszközök e-
vényes rendelését és kiszolgálását az eszközök használatára szorulók számára. Ez abban az esetben 
válhat valóra, ha mind a gyógyszertárak, mind pedig a GYSE szaküzletek felkészültek az e-vények 
fogadására. A sorozatgyártott termékek mellett az adaptív és egyedi méretre gyártott eszközök 
felírásának elektronikus úton történő támogatását is célul tűztük ki. 
 
Szólnunk kell a kötelező változásokról is, amelyek egy részét már magunk mögött tudhatjuk, más 
részükre pedig megkezdtük a felkészülést. Gondolok itt az adatvédelemmel (GDPR) kapcsolatos 
feladatinkra és a betegek biztonságát szolgáló egyedi azonosító rendszer (UDI) bevezetésre, 
melyekkel kapcsolatban ez év májusában tartottak köze 300 fő számára sikeres tájékoztatót.  
 
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), mint intézményfenntartó olyan orvostechnikai 
eszközök közbeszerzését indította el, amelyeknél az Önök részvételére is számítunk. Az ÁEEK kiemelt 
projektjei között szerepelnek olyanok, melyek az innovatív segédeszközök elterjedését támogatják a 
krónikus betegek távfelügyelete során, az induló skill laborok pedig az eszközök használatának 
elsajátítását segíthetik.   
 
Önökre, mint gazdasági szereplőkre is gondolunk. Igyekszünk olyan helyzetbe hozni más tárcákkal 
közösen az egészségipar szereplőit, hogy kiegyensúlyozott környezetben működhessenek, hosszú 
távra tervezhessenek. Ezt a célt szolgálják az IPAR 4.0 iparstratégia vonatkozó fejezetei és támogatási 
lehetőségei is. 
 
A tárca köszönetét fejezi ki a közös munkában nyújtott értékes közreműködésükért, a hazai lakosság 
egészségügyi ellátásában végzett munkájukért. A jövőben is számítunk a szakmai szervezetek 
véleményére, munkájára, közös álláspontjuk kialakítására. Szakmai partnerként tekintünk Önökre a 
következő időszakban is, és minden olyan javaslatot, észrevételt szívesen fogadunk, amelyek 
elősegíthetik a biztonságos és hatékony egészségügyi ellátórendszer fenntartását. 
 
Őszintén remélem, hogy továbbra is számíthatunk a Forgalmazók az Egészségért Szövetség 
együttműködésére. 
 
Ennek szellemében kívánok Önöknek jó hangulatú kongresszust, sikeres szakmai tanácskozást! 
 

Visegrád, 2018. szeptember 21. 
                         

Üdvözlettel: 
 

Dr. Nagy Anikó    
      egészségügyért felelős államtitkár           

     
 

 
Dr. Nagy Szilárd 

   egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár 


