
 

 

Tisztelt Tagvállalatok, Kedves Kollégák, FESZ Tagok! 

 

 

A Kormány járványügyi intézkedéseinek hatását és hatályát mérlegelve tájékoztatjuk Tagvállalatainkat és a 

gyógyászati segédeszköz forgalmazó szaküzleteinket a FESZ Elnöksége által tett lépésekről.    

 

 Kezdeményeztük az EMMI Egészségpolitikai Államtitkárságát és a Koronavírus-fertőzés Elleni 

Védekezésért Felelős Operatív Törzs felé, hogy a vírusvédelmi intézkedések keretében haladéktalanul 

kerüljön pontosításra a patikák és a drogériák mellett a gyógyászati segédeszköz szaküzletek 

nyitvatartása is.  

A megjelent rendelete alapján az nyitvatartások a következők szerint alakulnak: „Az élelmiszert, az 

illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai 

papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, 

az üzemanyag-töltőállomás és a  dohánybolt kivételével a  kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletek”-re NEM vonatkozik a 15 óráig tartó nyitvatartási  korlátozás. 

 Kezdeményezzük, hogy intézkedjen a Kormány, a gyse szaküzletekben dolgozó munkavállalók 
védőeszközeinek biztosításáról. Szájmaszk, fertőtleníthető ruházat, több gyse szaküzletben nem 
biztosított, ezek beszerzése jelenleg korlátozott.  

 Javasoljuk a gyógyászati segédeszköz szerviz tevékenység felfüggesztését, védőeszköz, védőruházat 
hiányában 

 Felhívjuk a Kormány figyelmét, hogy a segédeszközöket kiszolgáló vállalkozások működőképességét 
kormányzati támogatási eszközökkel fenn kell tartani. A szakdolgozók megtartása érdekében a 
csökkentett bér és kényszerszabadságok melletti, munkavégzés nélküli munkaviszony fenntartásának 
lehetőségeiről tájékoztatást kérünk.  

 Az elektronikus vények kiváltása, a közgyógy igazolványok és szakorvosi javaslatok érvényben 

maradása tárgyában intézkedett a kormány. A termék átvételének aláírással történő igazolását nem 

érinti a változás. Felhívjuk a Tagvállalataink és GYSE szaküzleteink figyelmét, hogy az elektronikus 

vényen rendelhető gyógyszerek kiváltása esetén alá kell íratni a kiadási igazolást, melyet az országos 

tiszti-főgyógyszerész ajánlása a patikai tollak beszedése ellenére is kötelező. A papír alapú gyse 

vényen rendelt termékek kiadását továbbra is az átvevő személy aláírásával kell igazolni, a fertőzés 

kockázatát csökkentő intézkedések megtétele mellett. Mind a vény, mind a kiadási igazolás 

aláírandó. 

 Felhívjuk az EMMI Egészségpolitikai Államtitkársága és a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért 

Felelős Operatív Törzs figyelmét, hogy a sztóma és katéter eszközöket, gége kanülöket és más 

nélkülözhetetlen eszközöket használó betegek a látogatási tilalom miatt nem tudnak találkozni 

szakorvosaikkal, eszközeiket nem tudják felíratni. Kérjük az szükséges eszközök felírásának és a 

receptek kiváltásának biztosítását az érinettek számára.  

 Kérjük a szakdolgozó kollégákat, tájékozódjanak a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

eljárásrendjéről, hogy a betegeket és ügyfeleiket megfelelően tudják tájékoztatni korona vírus 

járvánnyal kapcsolatban.  Tájékoztató letölthető itt 

 

Budapest, 2020.03.17. 

 
 
  
 Dr Margitai Barnabás Róka László 
 elnök főtitkár 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-koronavirussal-kapcsolatban-2020-03-16

