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Tisztelt Államtitkár Asszony!
A koronavírus-járvány miatt március 11-én elrendelt veszélyhelyzet hatásai és a bevezetett intézkedések
súlyosan érintették a támogatott gyógyászati segédeszközök kiszolgálását végző vállalkozásokat. A hazai
támogatott gyógyászati segédeszköz (gyse) ellátást biztosító vállalkozások nevében köszönjük, hogy biztosította
az egyeztetés lehetőségét a COVID-19 járvány miatt felmerülő ellátási problémákról.
A veszélyhelyzet megszűnéséről beterjesztett T/10747 és T/10748 törvényjavaslatok elfogadását követően – a
szociális intézményekben várhatóan huzamosabb időtartamig, akár 2020. december 31-ig fennmaradó
látogatási tilalom és a háziorvosi rendeléseken, szakellátásban fennmaradó korlátozó intézkedések hatására – a
betegforgalom több hónap alatt sem fogja elérni a járvány előtti szintet. 2020. áprilisban a NEAK felé elszámolt
támogatások összege az előző év azonos időszakához képest 1,1 milliárd forinttal csökkent. A következő
hónapokban ennél is nagyobb forgalom csökkenés várható.
Időszak
Összes Tám.

2019.04hó
2020.04hó
előző év %-a
5 852 104 725 4 752 511 619
81,21%

Kérjük Államtitkár Asszony szíves tájékoztatását az egészségügyi szolgáltató vállalkozások és az általuk
foglalkoztatott munkavállalók kormányzati támogatásának bevezetéséről, a döntéshozók felé írásban
felvetett javaslataink támogatásáról, a videokonferenciákon kért intézkedések előre haladásáról.
I.

Munkáltatói közterhek támogatása, a 61/2020Korm. rendelet 1. § (10) bekezdésének módosítása,
kiegészítése a TEÁOR 46 46; TEÁOR 47 74; TEÁOR 32.50 tevékenységi körökkel. Kérjük a Szövetségek
tájékoztatását, számíthatnak-e járulék kedvezményre az egészségügyi szolgáltatók?

II.

Egészségügyi dolgozók 500.000 Ft-os forintos plusz juttatása. Miniszterelnök úr április 3-i bejelentését
követően minden egészségügyi dolgozó számít a júliustól esedékes plusz juttatásra. Kérjük
tájékoztatását a gyógyászati segédeszköz gyártó és forgalmazó vállalkozások által foglalkoztatott
szakdolgozók részére történő kifizetések tárgyában.

III. A veszélyhelyzet időszaka alatt szüneteltetett gyse ismertetői tevékenység után fizetett díjak
felfüggesztésére irányuló iparági javaslatokra a megszólított Minisztériumok (PM, EMMI) nem
válaszoltak, a gyse-vállalkozások egyéni bejelentései alapján törölték az OGYÉI nyilvántartásból az
általuk foglalkoztatott munkavállalókat. Kérjük a veszélyhelyzet miatt az OGYÉI nyilvántartásából törölt
ismertető személyek ismételt nyilvántartásba vétele után fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
megfizetésének elengedését.

-2IV. Az euro árfolyama 2020. április 3-án a 368 Ft-ot is elérte. A mai 344 Ft-os árfolyam is jóval meghaladja
a 2020. évi költségvetés elfogadásakor kalkulált 320,9 Ft-ot. Számíthatnak-e a forgalomba hozók a
támogatott gyógyászati segédeszközök fogyasztói árának árfolyam korrekciójára a közeljövőben?
V.

A gyógyászati segédeszköz ellátás módszertani felügyelete, minőségügyi szempontjainak és ellenőrzési
területeinek meghatározása olyan összetett, több orvosi szakma kompetenciáját érintő feladat, amely
jelenleg nem illeszkedik egyik szakmai kollégiumi tagozat feladatkörébe sem. Kérjük az Egészségügyi
Szakmai Kollégium keretében önálló, multidiszciplináris jellegű Gyógyászati Segédeszköz Ellátás
Tagozat létrehozását, és az erről szóló rendelet módosítását (1. melléklet 66. sor).

VI. Kérjük a szakmai szervezetek által az EMMI részére benyújtott COVID-19 eljárásrendekre –
nevezetesen az optikai szaküzletek, hallókészülék kiszolgáló helyek és otthoni szakápoló szolgálatok
eljárásrendjeire – vonatkozó irányelvek mielőbbi közzétételét.
VII. Felhívjuk a figyelmet, hogy a T/10748 Törvényjavaslat 70. § (3) bekezdése nem biztosít elegendő
időtartamot a június második felében lejáró közgyógyellátási igazolványok megújítására (A 2020.
március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró közgyógyellátásra való jogosultság 2020. június 30áig meghosszabbodik). Az érintett közgyógyellátásra jogosultak érdekében javasoljuk, hogy a
jogosultság egy hónappal, 2020. július 31-ig hosszabbodjon meg. Kérjük a normaszöveg javítását.
VIII. A járványügyi veszélyhelyzet alatt, 2020. április 30-tól 422 gyógyászati segédeszköz elektronikus
vényen is rendelhető, azonban a nem hagyományos vényen felírt eszközök kizárólag
gyógyszertárban válthatók ki. A bevezetett intézkedés versenykorlátozó módon a járványidőszakban
egyébként is megnövekedett vényforgalmú gyógyszertárakat preferálja a forgalomcsökkenést
elszenvedő gyse szaküzletekkel szemben. Az eReceptre felírható gyógyászati segédeszközök köréből
több, mint 3000 eszköz még nem érhető el. A visszajelzések alapján az elektronikusan felírható
termékkörre vonatkozó tájékoztatás hiányos, mind az ellátók, mind a betegek körében zavart okoz. A
járvány alatt az orvos-beteg találkozók számának drasztikus csökkenése és a receptek felírásnak
elmaradása mellette a hozott intézkedés a gyógyászati segédeszköz boltok forgalmát tovább csökkenti.
A gyógyászati segédeszköz forgalmazók tudomásul vették a Kormány döntését, de nem értenek egyet
annak fenntartásával a járvány enyhülésével. Kérjük, hogy az eReceptre kiváltható 422 gyógyászati
segédeszköz kiszolgálásának technikai feltételeit biztosítsák a gyógyászati segédeszköz boltok számára
is 2020 július 30-tól, függetlenül az eGYSE rendszer 2021. január 1-i céldátumától.
IX. Kérjük, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően a kizárólag gyógyszertárakban kiszolgálható,
eRecepten történő segédeszköz rendelés lehetőségét haladéktalanul szüntesse meg a Kormány
mindaddig, amíg a gyógyászati segédeszköz forgalmazó vállalkozások EESZT-hez történő
csatlakozásának jogszabályi és informatikai akadályát meg nem szünteti.
A tervezett intézkedések bevezetése kapcsán állunk szíves rendelkezésére.
Budapest, 2020.06.08.
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