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A Házszabály 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a T/11700 . számú
törvényjavaslathoz a bizottság a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti elő :

A törvényjavaslat 95 . §-a a következők szerint módosul :

„A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII . törvény
módosítása

95 . §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló - módosított - 1997 . évi
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 21 . §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép :

/21. § (1) A biztosított jogosult a járó beteg-ellátás keretében gyógyászati céllal
rendelt gyógyszer, különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer, gyógyászati
segédeszköz és gyógyászati ellátás árához, illetőleg a fekvőbeteg-gyógyintézeti
kezelés alatt számára rendelt végleges gyógyászati segédeszköz árához, továbbá
a gyógyászati segédeszköz javítási és kölcsönzési díjához nyújtott támogatásra,
amennyiben/
„a) árához
aa) törzskönyvezett gyógyszer, valamint a különleges táplálkozási igényt
kielégítő tápszer esetében a külön jogszabályban meghatározott hatóság,
ab) magisztrális és galenusi gyógyszerek esetében a külön jogszabály,
támogatást állapít meg,"
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(2) Az Ebtv. 21/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

7)(1) A 21 . § (1) bekezdés aa) pontja szerinti hatóság eljárása kérelemre vagy
hivatalból indul . A kérelem a törzskönyvezett gyógyszer, valamint a különleges
táplálkozási igényt kielégítő tápszer (a továbbiakban együtt : gyógyszer)
társadalombiztosítási támogatásba való befogadására és a támogatás mértékének
megállapítására vagy módosítására irányulhat."

(3) Az Ebtv . 21/A . §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) A 21 . § (1) bekezdés ab) pontjában meghatározott magisztrális és galenusi
gyógyszerek árához nyújtott támogatás megállapítására vonatkozó szabályokat
külön jogszabály állapítja meg ."

(4) Az Ebtv. a következő 38/B . ~-sal egészül ki :

„38/B .	Az OEP az ellenőrzések hatékonyságának elősegítése céljából,
valamint a finanszírozott kapacitások megfelelőségének, és az ellátott népesség
ellátás szempontjából lényeges jellemzőivel való összhangjának folyamatos
értékelése, továbbá a külön törvény szerinti irányított betegellátási
modellkísérlet megfelelő működtetése érdekében figyelemmel kíséri a biztosított
részére nyújtott egészségbiztosítási ellátásokat és a finanszírozás
költséghatékonyságának növelése szempontjából elemzi azokat . Az OEP a
biztosított ellátási érdekét, valamint az ellátott lakosság egészségi állapotát
közvetlenül érintő megállapításokról tájékoztatja a biztosított részére háziorvosi
ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót ."

[(4)] ) Az Ebtv. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép :

77(2) Az, aki egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési
támogatásra (a továbbiakban együtt gyermekgondozási támogatás) és az (1)
bekezdés szerinti ellátásokra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást
veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási támogatás
igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel
táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult ."

[(5)] & Az Ebtv. 49. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :



/A gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás vagy az ápolási díj
mellett munkát végző biztosítottra a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy/
a) a táppénzfolyósítás időtartamának megállapításánál biztosítási időként csak a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás vagy az ápolási díj
folyósításának időtartama alatt biztosítási jogviszonyban töltött napokat lehet
figyelembe venni,
b) a táppénz összegének megállapításánál a biztosítási jogviszonynak az a)
pontban meghatározott időtartam alatt elért, biztosítási jogviszonyból származó
egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmet kell figyelembe venni a
48 . §-ban foglaltak szerint."

(7) Az Ebtv . 79. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1)Az OEP és igazgatási szervei-ideértve a társadalombiztosítási feladatokat
külön jogszabály vagy megállapodás alapján ellátó munkáltatókat és egyéb
szerveket - természetes személyről adatokat az egészségbiztosítási ellátások,
illetőleg a társadalombiztosítás szerveinek hatáskörébe utalt más ellátások
megállapítása, fol .	ása és ellenőrzése, valamint a 38/B . §-ban meghatározott
feladata	ellátása	céljából	TAJ-számon,	társadalombiztosítási
folyószámlaszámon, illetőleg nyugdíjfolyósítási törzsszámon tarthatnak
nyilván."

[(6)] (8) Az Ebtv. 83 . §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/Felhatalmazást kap a Kormány/

„c) a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és egyes gyógyászati ellátások
árához nyújtott támogatás (alapja, mértéke) megállapítására vonatkozó hatásköri
és eljárási szabályok,"

/meghatározására/

[(7)] & Az Ebtv. 83 . §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép :

/Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy a
pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg/
„c) a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának és a támogatás mértéke megállapításának
szempontrendszerét,"
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Indokolás :

Az Ebtv. módosításának jelen bizottsági módosító javaslattal történő
kiegészítése annak érdekében szükséges, hogy az OEP a számára a hatályos
jogszabályok alapján is rendelkezésre álló adatokat a megyei egészségbiztosítási
pénztárak hatáskörében lévő ellenőrzések hatékonyságának növelése, továbbá a
finanszírozott ellátást nyújtó kapacitások mennyiségi, minőségi, eloszlási,
valamint az ellátott népesség sajátosságainak megfelelő szerkezetének értékelése
érdekében gyűjthesse és elemezhesse, ezáltal is elősegítve az
Egészségbiztosítási Alap költséghatékonyabb felhasználását . Az OEP az ennek
során született, a biztosítottak ellátási érdekét közvetlenül érintő
megállapításairól (például a biztosított egészségi állapotára kockázatot jelentő
párhuzamos gyógyszerrendelések megelőzése érdekében) a biztosítottak
alapellátásában résztvevő háziorvosokat tájékoztathatja .

o 1.Dr. Schva cz
elnök
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