Tisztelt FESZ Tagok, Kedves Kollégák,
a következőkben a 2020. április utolsó hetében megjelent közlönyök rendelkezéseiről adunk
tájékoztatást.
Gyógyászati segédeszközök e-vényen történő rendelése (Magyar Közlöny 90. szám)
2020.04.20-tól rendelhető és a vényen rendelt

támogatás elszámolható a gyógyászati
segédeszközt tartalmazó elektronikus vény. Az elszámolás alapja az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térben kiadottként megjelölt vény. (155/2020. Korm. rendelet 1. §.)
A 15/2020-as EMMI rendelettel módosított 14/2007-es EüM rendelet, a gyógyászati
segédeszköz finanszírozási rendelete a következő 14/A. paragrafussal egészül ki:
(1) A NEAK közleményében meghatározott gyógyászati segédeszköz az emberi felhasználásra
kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló rendelet szerinti elektronikus vényen is
rendelhető a beteg kérésére.
(2) A gyógyászati segédeszköznek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térhez csatlakozásra kötelezett kiszolgálója az (1) bekezdés szerinti elektronikus
vényre a gyógyászati segédeszközt kiadja.

azaz az e-vényen rendelt segédeszközöket kizárólag a patika szolgálhatja ki a segédeszköz
forgalmazó az Eüak. alapján nem tartozik az EESZT-hez csatlakozásra kötelezett
szolgáltatók körébe. Ugyanakkor 2020 májustól nem kötelező az alábbi segédeszközöket
sem elektronikus vényen rendelni ez csak egy lehetőség amit a Kormány távkonzultáció
keretében biztosít a betegeknek.
Előbbiek alapján javasoljuk hogy e-vényen is rendelhető eszközök esetében a gyse szaküzletek
tájékoztassák a betegeiket, jelezzék az orvosaiknak, hogy továbbra is papír vényen rendelje meg az
eszközöket mert a gyse szaküzlet csak a hagyományos vényen rendelt eszközt tudja kiszolgálni.

Elektronikus vényen rendelhető segédeszköz csoportok és típusok köre
A Kormány korábbi terveivel ellentétben – a segédeszköz forgalmazókat képviselő szervezetek
(ETOSZ-FESZ-OSZ) erőfeszítéseinek köszönhetően – nem az összes sorozatgyártású segédeszköz
rendelhető elektronikus vényen, csak ezek közül jelentősen csökkentett számú termék. Az eredetileg
tervezetthez képest közel negyedére csökkent az e-vényen rendelhető termékek száma. Öt inhalátor
típus kivételével minden tartós használati sorozatgyártású eszköz (ortézisek, ápolási eszközök, járást
segítő eszközök stb.) kikerült az eredetileg tervezett, a veszélyhelyzet idején kizárólag a patikák által
kiszolgálható e-vényen rendelhető termékek köréből.

A 2020 májustól elektronikus vényen rendelhető termékek tételes listáját a
E_venyen_rendelheto_gyogyaszati_segedeszkozok_20200501xlsx fájlban mellékeljük

A következő segédeszköz kategóriák rendelhetők elektronikus vényen az alábbi forgalomba hozó
cégek termékei közül:
Megnevezés

Forgalomba Hozók

203

Filmkötszerek

3M Hungária Kft.
77 Elektronika Kft.

224

Mull-lapok

230

Impregnált gézlapok

233

Nedvszívó sebpárnák

236

Ragtapaszok

239

Kötésrögzítők

ISO-kód

AIM-Medical Kft.
B. Braun Trading Kft.
Becton Dickinson International
Bus-Oxy Kft.
C.P.P. Budapest Kft.
Csuti Gyógyászati Segédeszköz Kft.
Di-Care Zrt.
Dispomedicor Zrt.
E.T.T.M. Kft.

4030603
4190906
4191503
4191506

Ultrahangos inhalátorok

ELEKTRO-OXIGÉN Kft.

Tű nélküli, egyszer
használatos fecskendők
Egyszer használatos
fecskendőtűk
Egyszer használatos pen
tűk

Essity Hungary Kft.

4192106

Adagoló penek

4241203

Vércukorszintmérők

424120603
424120606
439

Tesztcsíkok támogatott
vércukorszintmérőkhöz
Tesztcsíkok nem
támogatott v.mérőkhöz
Szemtakarók

Flexico Kft.
Happy Business Services Zrt.
Hartmann-Rico Hungária Kft.
Hungimpex Kft.
Inco-Med Kft.
Lilly Hungária Kft.
Master-Pharma Kft.
Medcordis Kereskedelmi Kft.
Medinovitas Kft.
MEDIQ DIREKT Kft.
Mediszintech Kft.
Medtronic Hungária Kft.
Mölnlycke Health Care Kft.

92403
92705
9300403
9300406
9300421
1509301203
1812180603

Ballonkatéterek
Testen viselt vizeletgyűjtő
zsákok
Egyszer használatos
inkontinenciabetétek
Egyszer használatos
nadrágpelenkák
Egyszer használatos
hímvesszőpelenkák
100 ml-es
öblítőfecskendők
Egyszer használatos
antidecubitus-alátétek

Novo Nordisk A/S
Patella-96 Kft.
Premium Health Concepts Kft.
Pulmo-Medical Kft.
Replant 4 Care Kft.
Roche Magyarország Kft.
Salus Kft.
SALUS Orthopedtechnika Kft.
SANASOL Kft.
Sorbens Bt.
TZMO Hungary Kft.

Telemedicína, távkonzultáció 157/2020 Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának és finanszírozási elszámolásának nem feltétele a beteg
személyes jelenléte, ha az ellátás sajátosságai és orvosszakmai megítélése ezt lehetővé teszik.
A rendelet több orvosi tevékenységet felsorol amit a szakellátásban és az alapellátásban is lehet
végezni és elszámolható.

Telemedicina keretében nyújtható különösen
a) betegirányítás távkonzultáció formájában, amely a szakorvosi távkonzultációt megalapozza,
b) a beteg tájékoztatására, beleegyezésére, valamint adatainak kezelésére vonatkozó nyilatkozatok
fogadása,
c) előszűrés távkonzultáció formájában, amelynek célja a személyes találkozáson alapuló ellátás
szükségességének és az egészségi állapot súlyosságának megítélése,
d) előzetes kapcsolatfelvétel, valamint adatgyűjtés, amely a távkonzultációt követő személyes
találkozáson
alapuló ellátást gyorsabbá és hatékonyabbá teszi,
e) diagnózis, terápiás javaslat felállítása távkonzultáció keretében, illetve távmonitoring,
távdiagnosztikai
eszközzel,
f) gyógyszer rendelése,
g) korábbi, személyes találkozáson alapuló ellátást követő kontroll és utógondozás,
h) távkonzílium szervezése,
i) beutaló kiállítása,
j) pszichoterápia, krízisintervenció, szülőkonzultáció, tanácsadás, szupportív pszichoterápia,
k) fizioterápia távkonzultációs eszközzel,
l) szoptatási tanácsadás,
m) védőnői gondozás és
n) telefonos, online vagy más formában megvalósított tanácsadás, konzultáció.
A rendelet hatálya 2020.04.30-tól a veszélyhelyzet megszűnéséig tart.

Budapest, 2020. 04. 30.
Róka László
főtitkár

