Általános tájékoztató a GYSE E-receptről

Gyógyászati segédeszközök eRecepten
Április 30-a óta bizonyos gyógyászati segédeszközök (GYSE) is rendelhetőek eRecepten, azonban
kiváltásuk egyelőre csak a patikákban lehetséges. A veszélyhelyzetre tekintettel bevezetésre kerülő
fejlesztés tovább csökkenti az orvos és beteg közötti személyes találkozások szükségességét.

A gyógyászati segédeszközökről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet most megjelent módosításai,
lehetővé teszik, hogy bizonyos gyógyászati segédeszközöket innentől az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerén keresztül, elektronikus vény formájában is rendeljenek. A
papírmentes kiváltás egyelőre csak a patikákban lehetséges, de a hagyományos papíralapú recept
felírási lehetősége megmarad, melyek továbbra is egyaránt kiválthatók a gyógyászati
segédeszközöket forgalmazó üzletekben és a patikákban. Az orvosnak minden esetben a beteg
kérésének megfelelően kell rendelnie a GYSE terméket, és tájékoztatást kell adnia a kiváltási
lehetőségekről.

A fejlesztés első fázisa jellemzően olyan termékeket, kötszereket, cukorbetegségben szenvedők
segédeszközeit (vércukorszint-mérés és inzulinkezelés eszközei), valamint vizeletvisszatartási
problémákkal küszködők gyógyászati segédeszközeit érinti, melyek nagy részét eddig is a patikákban
váltották ki. A jövőben tovább bővülhet az eReceptre írható GYSE termékek köre.

Az EESZT-nek köszönhetően a fokozottan veszélyeztetett, krónikus betegségekben szenvedők
kevesebb személyes kontaktussal és papírmentesen juthatnak hozzá az eRecepten rendelt,
nélkülözhetetlen termékekhez. Az engedélyezett, elektronikus úton rendelhető GYSE termékek
listáját a NEAK a honlapján teszi közzé.
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Általános tájékoztató orvos-beteg találkozók rendeletéről:

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára ismételten arra hívta fel a
figyelmet az M1 Ma Este műsorában, hogy telefonos egyeztetéssel minimálisra csökkenthető az
orvosi rendelőben való tartózkodás.
Rétvári Bence azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter hétfőn
bejelentette: telefonos előjegyzés útján indulhatnak újra a háziorvosi és fogászati ellátások, a
szakrendelések, a transzplantációs beavatkozások bizonyos formái és az egynapos sebészet ellátás.

Az Emmi államtitkára emlékeztetett: új szakaszába lépett a koronavírus-járvány elleni védekezés.
Ebben fontos a fokozatosság és a szabályok szigorú betartása. Az egészségügyi rendszert
felkészítették az új szakaszra, a szükséges tájékoztatókat kiküldték. A kellő fertőtlenítési eszközök
rendelkezésre állnak – hangsúlyozta.
Az egyik legfontosabb szabályként azt emelte ki, hogy egészségügyi ellátás igénybevétele előtt mindig
telefonon kell egyeztetni. Ha olyan esetről van szó, amely telefonon is megoldható, mint például a
gyógyszerek felírása, nincs szükség az orvos-beteg találkozóra – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy az egészségügyi ellátás előtt nemcsak testhőmérsékletet mérnek, hanem
kérdéseket is feltesznek. Ha felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, tesztelik az ellátásra
jelentkezőt. A koronavírus szempontjából kockázatosabb beavatkozásoknál pedig mindig szükség van
tesztelésre.
Közölte: az ellenzéki sajtóban megjelentek olyan valótlan híresztelések, amelyek szerint a betegeknek
saját költségükön kell elvégeztetniük a koronavírustesztet. Kiemelte: maguk az intézmények végzik el
a teszteket. Ha valaki állami ellátást vesz igénybe, akkor az állam végzi el a tesztelést, az állam
költségére – mondta Rétvári Bence.
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/05/06/gyogyszerfeliras-eseten-nincs-szukseg-orvosbeteg-talalkozora#

Tájékoztató ORVOSOK részére:

Link: https://e-egeszsegugy.gov.hu/e-recept

Mivel az orvosok már gyógyszer felírás kapcsán használják a rendszert, csak a GYSE felírásra
vonatkozó szabályokról kell tájékoztatni, ezek az alábbiak:
A segédeszközök felírásánál a gyógyszerírásnál használt adagolás mezőben szerepelhetnek az alábbi
adatok:

– az oldaliság,
– a testtájék,
– a méret,
– a naplószám,
– valamint a betegnyilatkozatok (tájékoztatás, kihordási idő) meglétét
Az adagolás szöveges adat hossza az EESZT jelenlegi működése szerint maximum 255 karakter lehet!
Ehhez a részhez is be lehet tenni a táblázatot, amiben a felírható termékek vannak.

Tájékoztató BETEGEK részére: https://e-egeszsegugy.gov.hu/erecept-kivaltas

Keresse szakorvosát telefonon, és kérje az eddig rendszeresen felírt gyógyászati segédeszközeit!
Általános tájékoztató részben le van írva az orvos-beteg találkozó rendelet. Esetleg ide is be lehet
másolni, de nem fontos.

Tájékoztató PATIKÁK részére:
Táblázat csatolása, vagy a táblázatra való irányítás, hogy mely termékek válthatók ki e-vényen
patikában.

Tájékoztató GYSE üzletek és forgalmazók részére:
eGYSE - A gyógyászati segédeszközök elektronikus vényen való rendelése
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerébe 2020. második felében
bevezetésre kerül a gyógyászati segédeszközök elektronikus vényen történő rendelésének és
kiváltásának lehetősége (eGYSE).
Az Elektronikus Egészségügyi szolgáltatási Tér (EESZT) eRecept szolgáltatásának kialakításával 2017.
november 1-jével megvalósult a vényen rendelhető gyógyszerek elektronikus felírása és kiváltása.
Mivel a működő EESZT eRecept és a tervezett eGYSE rendszer felhasználói köre jelentősen eltér, - bár
a két rendszer által biztosított szolgáltatások funkcionálisan nagymértékben megegyeznek - az EESZT
eGYSE-t különálló modulként hozzuk létre.

FONTOS!
Tájékoztatjuk, hogy az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerébe 2020. második
felében bevezetésre kerül a gyógyászati segédeszközök elektronikus vényen történő rendelésének és
kiváltásának lehetősége (eGYSE).

Az EESZT-hez való csatlakozásra a tervek szerint a gyógyászati segédeszköz forgalmazás, javítás,
kölcsönzés és/vagy gyártásra vonatkozó jogerős működési engedéllyel rendelkező szolgáltatók
lesznek kötelezettek. A bevezetés előkészítése során az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
EESZT Üzemeltetési és Fenntartási Főosztálya minden szolgáltatót megkeres, hogy elvégezze az
előzetes adategyeztetést.
A sikeres kapcsolatfelvétel érdekében, kérünk minden gyógyászati segédeszközgyártót az alábbi űrlap
kitöltésére: https://eeszt.aeek.hu/goto_eeszt_dcl_365_7.html

Az űrlap kitöltése még nem eredményezi a csatlakozási folyamat megkezdését!
Ide a teljes FESZ anyagot és a felírható termékek tábláját kell tenni!

