HÍRLEVÉL 6. - 2020.04.24.
Tisztelt FESZ Tagok, Kedves Kollégák!
A Kormány járványügyi intézkedései kapcsán tájékoztatjuk Tagvállalatainkat és a gyógyászati
segédeszköz forgalmazó szaküzleteket a FESZ Elnöksége által, április 20-24 között tett lépésekről.
Összefoglaljuk az egyes intézkedések kapcsán felmerült legfontosabb tudnivalókat.

ÁLLAMTITKÁRI TALÁLKOZÓ
A hét híre, hogy dr. Horváth Ildikó Államtitkár Asszony meghívására a forgalmazó szövetségek
képviselői (ETOSZ-FESZ-OSZ) közel két órás videokonferencián számoltak be az Államtitkárság és a
NEAK vezetőinek az ágazat problémáiról és szóban is kifejtettük a döntéshozóknak az utóbbi öt hét
levelezésében megfogalmazott megoldási javaslatainkat
COVID-19 eljárásrendek
A FESZ jelezte, hogy a március 23-án közzétett EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Tagozatai által
összeállított COVID-19 eljárásrendek nem adnak eligazítást arra vonatkozóan az egészségügyi
szolgáltató vállalkozások – gyógyászati segédeszköz kiszolgálás, otthoni szakápolási szolgáltatás, stb. –
milyen munkautasításokat adjanak ki annak érdekében, hogy a munkatársaik és ügyfeleik
fertőződésének kockázatát a minimálisra csökkenjen.
Államtitkár Asszony a gyógyászati segédeszköz ellátó ágazatot képviselő szövetségekkel folyamatos
párbeszédet tervez a járvány alatt. Üdvözölte, hogy a FESZ írásos javaslatot állít össze a veszélyhelyzet
alatti segédeszköz kiszolgálásra vonatkozóan különböző területekre. Ezek az eljárásrendek a
következők:
1.
2.
3.
4.
5.

Általános gyógyászati segédeszköz kiszolgálás ellátásrendje COVID-19-el kapcsolatban
Hallókészülékek kiszolgálás és vizsgálat ellátásrendje COVID-19-el kapcsolatban
Egyedi rendelésre gyártott eszköz méretvétel és kiszolgálás ellátásrendje COVID-19-el
kapcsolatban
Otthoni szakápolási tevékenység ellátásrendje COVID-19-el kapcsolatban
Optikai segédeszköz kiszolgálás és a vizsgálat ellátásrendje COVID-19-el kapcsolatban

VÁRHATÓ -E ZAVAR A GYSE ELLÁTÁSBAN?
Államtitkár Asszony tájékoztatást kért :
az ellátás szempontjából veszélyezetetett termékek, termékcsoportok kapcsán, melyek
előállítása, gyártása vagy beszerzése problémát okozhat.
Jeleztük, hogy a védőeszközökkel szemben, a támogatott gyógyászati segédeszközök
tekintetében nem várható ellátási zavar, amennyiben nem tesznek elektronikusan
rendelhetővé olyan gyógyászati segédeszközöket, melyeket a patikák nem tudnak
kiszolgálni!
Kezdeményeztük, hogy a szakmai szervezetek még a hatályba lépés előtt ismerjék meg és
véleményezzék a patikákban e-recptere kiszolgálható segédeszközök körét.

Jeleztük, hogy a hagyományos recepten rendelt segédeszköz kiszolgálása során a betegútak
rövidítése, az orvos-beteg, kiszolgáló személyzet-beteg kontaktusok számának csökkentése,
a receptek postázásával és az gyógyászati segédeszközök kiszállításával biztosítható a
leghatékonyabban a járvány alatt.
e-RECEPT
Államtitkár Asszony és a NEAK képviselői elmondták, hogy csak szűkített e-gyse törzs bevezetését
tervezik, kifejezetten olyan eszközökkel, melyeket a forgalmi statisztikák alapján a patikák
rendszeresen kiszolgálnak és elszámolnak. A megbeszélésen elhangzottak alapján májustól nem állhat
elő az a helyzet, hogy a betegeknek elektronikusan rendelt segédeszköz vényt az orvosnak vissza
kellene vonnia mert gyógyszertár nem képes azt kiszolgálni.
UGYELETESGYSE.HU
A betegek tájékoztatása érdekében létrehozott és a FESZ által üzemeltetett https://ugyeletesgyse.hu/
weboldalon 3 hét alatt több mint 66.000 tranzakció (kattintás/keresés) teljesült. Büszkék vagyunk,
hogy a betegeinket erőn felül teljesítve kiszolgáljuk, annak ellenére, hogy az ágazat évtizedes terhekkel
küzd. A járvány alatt megnövekedett költségek ellenére helyt állunk, úgy, hogy a Kormányzat
mindeddig semmilyen módon nem segítette az egészségügyi szolgáltatókat, az üzleteinket.
Kezdeményezzük Államtitkár Asszonynál, hogy az Egészségbiztosító vonatkozó weboldalán
tájékoztassa a betegeket az ügyeletet vállaló segédeszköz kiszolgáló helyek elérhetőségéről.
Tájékoztatjuk a betegszervezeteket, így a MEOSZ-t is a weboldalunkról, így valamennyi regisztrált
gyógyászati segédeszköz üzlet elérhetőségéről, szolgáltatásáról.
KÖZGYÓGYIGAZOLVÁNYOK
Előző hírlevelünk kapcsán tagjaink jeleztétek, hogy a közgyógy igazolványok lejáratáról a NEAK
honlapján – tájékoztatásunkkal ellentétben - nem 15 nap hanem 90 nap szerepel. A hivatal
közleménye ellenére a kormányrendelet normaszövege azzal egyezik meg, amit a tájékoztatóban mi
is írtunk:
4. § E rendelet hatálybalépésétől
a) a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, lejáró hivatalos okmányai a
veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek
A NEAK jogi osztálya felülvizsgáltatja a NEAK honlapján közölt tájékoztatást és jelzi a FESZ felé, ha
értelmezésük, tájékoztatásuk helytelen. A Tagság türelmét kérjük, bízva abban, hogy még a
veszélyhelyzet megszűnése előtt a jelzett ellentmondást a NEAK feloldja, az érintetteket, így a FESZ-t
is tájékoztatja.
eGYSE – eRECEPT
Mindenkit foglalkoztatnak az e-vény bevezetésével kapcsolatosan, a közelmúltban megjelent
információk. Rácz Viktor foglalta össze számunkra a legfontosabb tudnivalókat, melyet ezúton is
köszönünk.

1. Az e-recept program telepítéséhez Windows 10 operációs rendszerre lesz szükség. Akinek a
gépén ez az operációs rendszer fut, annak nem kell új számítógépet vennie.
2. A pár hónapja beküldött, az informatikai felszereltségre vonatkozó kérdőív alapján az AEEK
összesítette az igényeket, és a használathoz szükséges kb. 1200 db kártyaolvasót megkapjuk,
az EMMI döntésére várnak.
3. A napokban élesítették az EESZT-ben az ún „mobilTOKEN”-es bejelentkezést, ami a saját
okostelefonra ingyenesen letölthető alkalmazással generálja a bejelentkezési jelszót, így a
bejelentkezésünkhöz nem kell az újfajta chipes személyi igazolvány, azonban a betegek igen,
igazolványuk leolvasásához szükséges lesz a kártyaolvasó.
4. Egyelőre a GYSE-bejelentkezéshez szükséges programmodul nem készült el, gyors
csatlakozásra nem számíthatunk. Ehhez a gyse szaküzletek és gyártó cégek regisztrációs
folyamatának felgyorsítása szükséges. Az EESZT honlapján találhatók a csatlakozás és a belépés
feltételei: https://e-egeszsegugy.gov.hu/ekapu

5. Akinek nincs, várhatóan nem kell csatlakozásra alkalmas pénztári programot venni,
mert az EESZT-nek lesz saját web-es felülete (hasonló a TAJ-ellenőrzéshez, ill. a BÉVER
elszámolás leadásához), ahova bejelentkezve el tudjuk végezni az alapvető feladatokat
(vény-foglalás, kiadás, stb.).
6. Az éles használat előtt teszt-üzemmódra lesz lehetőség, melynek részletei még nem ismertek.
Amennyiben leírtakkal kapcsolatban kérdésetek van, kérjük forduljatok bizalommal Rácz Viktorhoz,
Elnökségi Taghoz az Etikai Bizottság Elnökéhez (racz.viktor@recommed,hu)
MTI KÖZLEMÉNYEK
A FESZ által megjelentetett MTI közleményt több internetes hírportál átvette, a nyomtatásban
megjelent a közleményünk a Népszavában. Elnök úr nyilatkozott az Info Rádiónak és meghívást kapott
az ATV reggeli műsorába, ahol április 27-én 7 óra 10 perckor válaszol a kérdésekre.
Javaslataink kapcsán tett intézkedésekről és további javaslatainkról folyamatosan tájékoztatjuk a
Tagságot. Várjuk észrevételeiteket.
Vigyázzon Mindenki Magára, Szeretteire, az Alkalmazottjaira, Betegeire, az Ügyfeleire, vigyázzunk
Egymásra!
Elnökség nevében,
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