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Gyógyászati segédeszközök felírása
A fejlesztés célja
A gyógyászati segédeszközök elektronikus úton való felírásának támogatása.
A csatlakozásról és adatszolgáltatásról szóló 1997. évi XLVII. törvény [Eüak.] 35/B§ (1) és a 14/2007.
(III. 14.) EüM GYSE-re vonatkozó jogszabály alapján minden ártámogatási szerződéssel rendelkező
GYSE forgalmazó (kivéve optika, fogtechnika) csatlakozik az EESZT eGYSE moduljához ez által az optikai
segédeszközök (ISO 21 03) és műfogsorok (ISO 06 30 36 és az ISO 06 30 37) kivételével minden a
PUPHA(X) törzsben szereplő termék eRecepten felírhatóvá válik.
A 2021.11.01.-i indulás után az GYSE felíró egészségügyi szolgáltatóknak – az eReceptnél is
megszokottak szerint – kötelezettségük van a GYSE felírások elektronikus úton (az EESZT-n keresztüli)
továbbítására. Egyedüli kivételt képez, ha nem elhárítható technikai akadályok miatt nem tudja
kiállítani az eReceptet. Ebben az eseteben a GYSE termékek is írhatók papír recepten is, aminek
kiadását a GYSE kiadók nem tagadhatják meg. Ugyanígy érvénye szabály, hogy az papíron kiállított
receptek – a technikai akadály elhárulta után sem – küldhetők be elektronikus úton.
A EESZT által akkreditált eGYSE funkciók a Nucleus GP Háziorvosi Rendszer esetében az 1.6.8.5., a
Nucleus MD Magánorvosi Rendszer esetében pedig az 1.2.9.5-os verziótól kezdve érhetőek el.

1. Elektronikus alkalmassági vélemény gépjárművezető egészségügyi
alkalmasságáról dokumentum beküldése
A gyógyászati segédeszközök felírása alapvetően nem különbözik az eddig megszokott receptírási
módszerektől, kivéve, hogy bizonyos esetekben kiegészítő adatok megadására van szükség.
Speciális esetként megjelenik a több termék egy recepten való felírásának lehetősége is.

a) Egy GYSE termék írása és beküldése

A GYSE termék kiválasztása a „sima” gyógyszerfelírásnak megfelelően, vagy a termék neve mezőben
történő beírás és keresés útján, vagy az F2 gomb lenyomása után a közös gyógyszer/GYSE keresővel
történik.
A kereső segítségével történő kiválasztáskor a termék neve, TTT kódja, vagy az ISO kód alapján
történhet a termékkeresés.

Az ISO kód alapján történő kereséskor az ISO beírása- és kiválasztása után a “>” gombra nyomra
szűkíthetjük a termékek listáját.

A termék kiválasztása után egy a speciális adatok megadására szolgáló panel automatikusan
megjelenik.

A termékhez kapcsolódó kihordási idők és a kiválasztott jogcím szerinti a kihordási időre számított
sztenderd mennyiség automatikusan megjelenik. A kihordási idő általában nem módosítható, de
elérő mennyiség megadására van lehetőség.
A kihordási időn belüli újrafelírást, valamint a többletmennyiség felírását jelezni kell. A
többletmennyiség felírása esetén, az előzetes engedély számát a megjelenő mezőben kell megadni.

A kihordási időn belüli újrafelírás esetén az újrafelírás okát jelölni kell, valamint az indikáció mezőben
a szöveges indoklást is meg kell adni.

Bizonyos termékek esetében oldaliság és testtáj megadására is szükség van, ilyenkor az erre
vonatkozó információs mezők is megjelennek az űrlapon.

Amikor az oldaliság mező megjelenik, általában szükséges a megadása is. A program a beküldés előtt
a kötelező adatok meglétét ellenőrzi, és hiányos kitöltés esetén – egy hibaüzenet után – elutasítja a
recept nyomtatását/feladását.

b) További speciális esetek
Alapesetben a GYSE rendelet 10.sz melléklet alapján legfeljebb 4 hónapon keresztül van lehetőség
bizonyos kötszerek felírására (ha a test bármely részén kialakult hám- és szövethiány várhatóan több
mint 6 héten keresztül nem gyógyul). Ha a kötszerekkel való kezelés időtartama a 4 hónapot eléri, a
kezelőorvos az egészségbiztosító ellenőrző főorvosának ellenjegyzésével folytathatja a kezelést.
Az ellenőrzési kötelezettség miatt ilyen esetekben a vény EESZT-ben való rögzítése a kiadó oldal
feladata. A felíró orvos csak papíros receptet állít ki, ami viszont az előzetes engedély számát
szerepeltetheti.

A vény kinyomtatása után az engedéllyel együtt eljuttatja a kiadóhoz.
Bizonyos termékcsoportok esetén (GYSE rendelet 19. számú mellékletben meghatározott
eszközcsoportokba tartozó gyógyászati segédeszközök) lehetőség van a termék pontos megadása
nélkül csak ISO10 kód alapján felírni egy GYSE terméket. Ezekben az esetekben a “Rendelés ISO10 kód
alapján” jelölőnégyzet használatával választhatjuk ki ezt az opciót.

Az EESZT eGYSE modulja támogatja a kizárólag ellenjegyzéshez kötött eszközök elektronikus úton
történő vény rendelését is. Ebben az esetben a vény felírásakor jelölni kell az ellenjegyzés
szükségességét. Amennyiben az ellenjegyzés kötelezően elvárt a PUPHA(X) adatbázis adatai alapján, a
program automatikusan és kikapcsolhatatlan módon jelöli ezt a vényen.

Az ellenjegyzéssel feladott GYSE recept előbb ellenjegyzésre vár státuszba kerül az EESZT-ben (ekkor
még nem kiváltható). A NEAK ellenjegyző főorvosa a hatósági modulban rögzíti az ellenjegyzés
státuszát. Az engedélyezést követően a státusza nyitottra változik, innentől kiváltható a vény.
Elutasítás esetén státuszra lezártra változik, és nem lesz kiváltható.
A rendeltetésszerű használat során a kihordási időn belül és a kötelező vagy a gyártó által vállalt
jótállási idő lejártát követően meghibásodott – a korábban ártámogatással vásárolt – gyógyászati
segédeszközök egyúttal társadalombiztosítási támogatással javíthatóak is, ha a kezelőorvos vagy a
háziorvos vényen rendeli. A vényen az általános szabályokon túl az eszköz pontos megnevezését és a
hiba jellegét is fel kell tüntetni. A GYSE javításra rendelt vények esetében a javítás jelölőnégyzet
bekapcsolása mellett a hiba leírását az indikációk mezőben kell megadni.

Eszköz kölcsönzése jelenleg a 04 03 18 06 03 ISO csoportba tartozó eszközök (oxigén koncentrátorok)
esetében van lehetőség. Ezekben az esetekben a kölcsönzés jelölőnégyzet bekapcsolásával lehet a
felírás módját jelölni. Kölcsönzéskor az mennyiségi egység a nap. A kölcsönzés időtartalma a megfelelő
mezőben állítandó be.

Egyes GYSE termékek rendelése csak bizonyos nemű és/vagy életkorú paciensek számára van
lehetőség. Ezeket az eseteket a program automatikusan ellenőrzi és nem megfelelőség esetén
elutasítja a vény feladását.

Oxigén rendelése esetén a V03AN01-es ATC csoportba tartozó termékek is rendelhetők az eGYSE
rendszeren keresztül. Ezeket a termékeket az oxigén forgalmazók láthatják az EESZT-ben és a kiadás a
segédeszközökkel megegyező módon történhet.

c) Több GYSE termék felírása és beküldése
Bizonyos esetekben lehetőség van egy vényen több termék egyidejű felírására is.
Egy vényen csak egyféle – az adott funkcionális csoportba tartozó – gyógyászati segédeszköz és annak
tartozékai rendelhetők. Kivétel: azon gyógyászati segédeszközök egy vényen történő rendelése,
amelyekre vonatkozóan a GYSE jogszabály 10. számú melléklete együttes rendelést tesz lehetővé. Ha
az eszköz és annak tartozékai eltérő jogcíműek, csak külön vényen rendelhetőek.
A több termék rendelését a program előre definiált sablonokon keresztül támogatja.

A sablon típus kiválasztása után a táblázatban a lehetséges termék típusok, jelennek meg. Az egyes
sorokban a megnevezés mezőben a jobb egérgomb lenyomására a csoportba tartozó termékek
jelennek meg. Ezek közül választva csak a mennyiséget és esetlegesen a felhasználás módjára
vonatkozó utasításokat kell megadni.
A receptre másolás után a termékek egy a magisztrális receptekre hasonlító szöveges formában
jelennek meg. A kiadó számára esetlegesen további megjegyzések is megadhatók.

d) Felírási igazolás nyomtatása
A felírási igazolások az eReceptekkel azonos módon történi. Amennyiben a receptek felírása
gyógyszerekkel együtt történik, és a beteg a GYSE recepteket nem patikában szándékozik kiváltani,
akkor célszerű azokat külön igazoláson kiadni.

A korábbi felíró oldali kiadási kötelezettsége 2021.07.07.-vel megváltozott. A 29/2021. (VII. 6.) EMMI
rendelet 9. §. módosította a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet vonatkozó 11/B. § (1) bekezdését.
Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos csak a beteg külön kérésére készít
felírási igazolást. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy elektronikus
formában adja, így a felírási igazolás akár emailben is elküldhető a páciensnek. A felírási igazolás
nyomtatható fehér színű A4-es papírra és több vény adatait is tartalmazhatja. A felírási igazolást az
orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával már nem szükséges ellátni.
A boríték ikonra kattintva lehet az igazolás emailben továbbítani. Ekkor a program egy titkosított pdf
állományt hoz létre, amit azonnal továbbíthatunk a paciens részére.

e) Segédeszköz nyilatkozat nyomtatása
A kihordási időhöz kötött vények esetében a különböző nyilatkozatok meglétét 2021. október elsejétől
a NEAK a felíró oldalon ellenőrzi, a felíró orvosnak kell az elektronikus vényen egy pipa kitöltésével
ezek meglétét jelezni.
A terápiás lap alatti “Segédeszköz nyilatkozat” gombra kattintva a program elkészíti a kijelölt, kihordási
időhöz kötött segédeszközök megnevezését tartalmazó dokumentumot (A5-ös méretben).

A kihordási időhöz kötött segédeszközök EESZT-be való küldésekor a program minden esetben
rákérdez, hogy az aláírt nyilatkozat rendelkezésre áll-e.

Amennyiben a nyilatkozat aláíratása megtörtént az “igen” gombbal kell ezt jelezni. A nyilatkoztatásra
vonatkozó információ az elektronikus GYSE adattartalmának részeként beküldésre kerül az EESZT-be.

f) GYSE receptek lekérdezése
A GYSE receptek lekérdezése az összes többi EESZT adat lekérdezésével megegyező módon történik,
az eGYSE felírások oldalt választva a lekérdező felületen. A lekérdezési lista alapból a felírt termék
részleteit nem tartalmazza, azokat a kiválasztás után a “Recept részletek lekérdezése” gomb
használatával kérdezhetjük le.

A receptek a következő státuszokban lehetnek:
Nyitott: a recept még kiadásra vár.
Foglalva: a recept a GYSE forgalmazó által ki van választva kiadásra.
Kiadva: a recept kiadott.
Jogorvoslat alatt: a recept ellenjegyzés elutasítása utáni reklamáció miatt jogorvoslatra vár.
Ellenjegyzésre vár: a recept a NEAK főorvosának ellenjegyzésére vár.
Visszavonva: a recept a felíró által visszavonásra került/
Lejárt: a recept az érvényességi időn belül nem került kiváltásra.

