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Jogszabályi háttér1.



• EESZT végrehajtási rendelet: 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet

• eGYSE írás és kiváltás szabályozása: 14/2007. EüM rendelet

• 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának,
kölcsönzésének szakmai követelményeiről

• 134/1999. (VIII. 31.) Korm. Rendelet a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról

• 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba
történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és
kölcsönzéséről

• 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelet A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

Jogszabályi háttér



Célkitűzés és megvalósítás2.



• Célkitűzés: a gyógyászati segédeszközök EESZT-n keresztüli, elektronikus 
úton történő rendelhetőségének biztosítása
• a papírvény megmarad kivételes esetekre

• Az éles bevezetés 2021. november 1.
• Bevezetés a GYSE specifikus PUPHAX használatával

• Kivételek:

• Fogtechnikai eszközök

• Optikai segédeszközök

• Oxigén elektronikus rendelése és kiadása
• Oxigén gáz: gyógyszer

• Egyéb eszközök (tartály, adapter...) : GYSE

• Szolgáltatások elektronikus vényen (pl.: javítás, kölcsönzés)

• Kötelező az elektronikus rendelés és kiadás
• BCP esetén lehet továbbra is papíron

Célkitűzés és megvalósítás



Támogatott funkciók, folyamatok3.



• eGYSE recept felírás (orvosi szoftverek)

• Felírás, módosítás, törlés

• Felírt és kiváltott eGYSE vények lekérdezése

• Kihordási idő ellenőrzése

• Betegnyilatkozatok

• eGYSE recept ellenjegyzés (Hatósági modulban)

• Ellenjegyzésre váró vények lekérdezése

• Ellenjegyzés/elutasítás rögzítése

Támogatott funkciók, folyamatok



• eGYSE recept kiadás (forgalmazói oldal)
• Aktív vények lekérdezése TAJ vagy vényazonosító alapján

• Kiadás, módosítás, visszavonás

• Kiadás 2 fázisban: vény felhasználása + kiadott termék adatainak rögzítése
• Egyedi gyártás, méretvétel rögzítése, stb. miatt a két fázis időben jelentősen elválhat egymástól

• Elszámolni csak a teljesen kiadott vényt lehet (2. fázis is megtörtént)

• Papírvények rögzítése

• EESZT szolgáltatásként vagy web-felületen keresztül

• Eltérés a gyógyszeres eRecept-től:
• Foglalási funkció nincs

• Kiadói oldalon nem lehet lekérdezni az ellátott GYSE-történetét

Támogatott funkciók, folyamatok



• Rendelés TTT vagy ISO10 alapján

• Több termék egy vényen történő felírása támogatott

• Csak egyszerre adható ki!

• Szakorvosi javaslat adatainak kezelése

Támogatott funkciók, folyamatok



Speciális folyamatok4.



• Kihordási idő ellenőrzése

• Felíró oldalon ellenőrizendő

• Betegnyilatkozatok felírói oldalon történnek 

• A nyilatkozat meglétét a vényen elektronikusan jelölni kell

• NEAK ellenjegyzés az EESZT Hatósági moduljában

• A vényt „ellenjegyzésre vár” státusszal rögzíti a felíró

• Csatolható az EESZT-ben elérhető betegdokumentáció (EHR)

• Az ellenjegyzés megadása/elutasítása közvetlenül az EESZT-ben

• Ellenjegyzés után a vény azonnal kiváltható

Speciális folyamatok



• Többletmennyiség rendelés előzetes engedélyezése

• Első vény és engedélyezés papíron

• Az engedély alapján kiállított további vények elektronikusan írhatók

• Az engedély meglétét az elektronikus vényen jelölni kell

• 4 hónapon túli kötszerrendelés

• Orvos előzetes engedélykérése papíron

• Engedély alapján elektronikus vény kiállítása

• Vényen rögzíteni kell a kiállított engedélyt

Speciális folyamatok



• NEAK elszámolás továbbra is a megszokott módon

• miniGYSE webes alkalmazás az elszámolást nem támogatja

• Az eGYSE rendszer a PUPHAX adattartalomra épül

• A PUPHA-hoz képest a GYSE-re jellemző kiegészítő adatokat is tartalmazza 

• ISO10 kódok

• Oldaliság, testtájék

• Nemre vonatkozó megkötés

• Életkor feltétel

• Ellenjegyzéshez kötött eszközök jelöltek

• EESZT-n keresztül elérhető

Speciális folyamatok



eGYSE-hez kapcsolódó fejlesztések5.



Központi fejlesztések I.

• EESZT eGYSE Recept modul

• Gyógyszeres eRecept működéséhez hasonló, figyelembe véve a GYSE 

sajátosságokat (pl. egyedi gyártású termékek, hatósági funkciók)

• Felíró oldal: eGYSE vények beküldése

• Kiadó oldal: eGYSE vények elérése, kiadása

• Hatósági modul (engedélyezési eljárás)

• Törzsek/Nyilvántartások lekérdezése

• Ártámogatási szerződéssel rendelkező GYSE forgalmazók működési engedély 

megtekintése, keresése vagy letöltése

• Lakossági Portál felületen a páciens láthatja felírt és kiadott GYSE vényeket



Központi fejlesztések II.
• miniHIS

• eGYSE Recept írási lehetőség biztosítása

• Engedélyeztetés/akkreditáció megtörtént

• miniGYSE

• Saját informatikai rendszerrel nem rendelkező 

forgalmazóknak

• Alap eGYSE recept kiadási funkciók

• Pilot időszak visszajelzés eredményeinek implementálása 

(oxigén, segédeszköz javítás, hibajavítások)

• Engedélyeztetés/akkreditáció megtörtént



Statisztika és Mutatószámok6.



GYSE termékek felírás és kiadás alakulása havi bontásban
2021. november 1 - 2022. augusztus 31.
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Havi szintű GYSE kiadás - papírvény és az eGYSE vény tekintetében
2021. november 1 - 2022. augusztus 31.
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TOP 5 Termékcsoport eGYSE felírás havi bontásban
2021. november 1 - 2022. augusztus 31.
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Köszönöm a figyelmet!


