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Módosító iavaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló T/1037 . számú törvényjavaslathoz az
alábbi

módosító javaslatot

terjesztjük elő

1 . A Javaslat 79 .§-a a következők szerit módosul :

79. §

(1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a
továbbiakban: Szt.) 50. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek :

„(4) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt . A jogosultság a
jogosultságot megalapozó jogviszony időtartamára, de legfeljebb egy évre kerül
megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot
megállapító határozat meghozatalától számított 15 . nap .

(5) A közgyógyellátás iránti kérelem a jogosultság időtartama alatt, annak lejártát
megelőző három hónapban is benyújtható . Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta
előtt befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a korábbi jogosultság lejártát
követő napot kell megállapítani azzal, hogy a jogosultság kezdő időpontja és a
jogosultságot megállapító határozat kelte között nem lehet kevesebb mint 15 nap ."

(2) Az Szt . 50/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :
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„(3) Az igazolás tartalmazza a kérelmező személyes azonosító adatait (név, születési
név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakóhely, tartózkodási hely),
társadalombiztosítási azonosító jelét, a tartósan fennálló betegségének a betegségek
nemzetközi osztályozása szerinti kódját (a továbbiakban : BNO kód). Az igazolás
tartalmazza továbbá az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító ellátások
megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek esetében a gyógyszer megnevezését és a
külön jogszabályban meghatározott azonosító adatait, a gyógyszerformáját,
mennyiségét, a hatóanyag megnevezését, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez
szükséges napi hatóanyag mennyiségét és az adagolást. A szakorvos - a kérelmező
igénye esetén - az általa rendelt havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvost
tájékoztatja ."

(3) Az Szt . 50/A . §-ának (6)- (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(6) A MEP az általa elismert gyógyító ellátási szükséglet alapján - a megkeresés
beérkezésétől számított 30 napon belül - szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzőnek a
rendszeres gyógyító ellátások havi költségéről . A 49. § (2) bekezdésének b)-c) pontja
szerinti esetben a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár figyelembevételével
számított térítési díjat kell alapul venni , azzal, hogy amennyiben a kérelmező havi
gyógyszerköltsége a 6000 Ft-ot meghaladja, a 6000 Ft és a 12 000 Ft közötti összeg
megállapításához az OU főigazgatójának egyetértése szükséges . Az OU
főigazgatónak az engedélyezési eljárás során az50/B .& (3)-(5)bekezdése szerinti- a
gyógyszerkeret felülvizsgálatára vonatkozó -szabályokat értelemszerűen alkalmazni
kell .

(7) A szakhatósági állásfoglalásban külön meg kell jelölni az egyéni gyógyszerkeret
alapjául szolgáló gyógyszer térítési díjának összegét (a továbbiakban :
gyógyszerköltség). A gyógyszerköltség meghatározásánál a kérelmező krónikus
betegségeihez igazodó, egy havi mennyiségre számolva legalacsonyabb költségű,
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint elsőként választandó,
legalacsonyabb napi terápiás költséggel alkalmazott készítményeket kell alapul venni .
A MEP a havi gyógyszerköltség meghatározásakor vizsgálja a kérelem benyújtását
megelőző évben a kérelmező -a külön jogszabály alapján árhoz nyújtott támogatással
forgalmazható - krónikus betegségéhez felhasznált gyógyszerek költségét .

(8) Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres
gyógyszerköltsége, de 2006. évben legfeljebb havi 12 000 Ft, [2007. évben legfeljebb
havi 6000 Ft] lehet. A [2007.] 2006. évet követően az egyéni gyógyszerkeret
legmagasabb havi összegét az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza
meg . Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyszerköltség a havi 1000 Ft-ot nem éri el,
egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra . Abban az esetben, ha a jogosult (7)
bekezdés szerint számított egyéni havi gyógyszerköltsége a 6000 Ft-ot meghaladja,
akkor a (6) bekezdésben foglaltak értelmében a MEP a szakhatósági állásfoglalását
6000 Ft-ra vonatkozóan adja meg, egyidejűleg megkeresi az OEP Főigazgatóját a
gyógyszerköltség 6000 Ft-ná1 magasabb összegben történő megállapítása tárgyában .
Amennyiben azOUFőigazgatója a 6000 Ft-ná1 magasabb összeg megállapításával
egyetért, a MEP hivatalból kezdeményezi a jegyzőnél a jogosult gyógyszerkeretének
hivatalból történő felülvizsgálatát . A gyógyszerkeret megállapítása során az 508 (4)
bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell . "
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(4) Az Szt . 50/B . §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret a közgyógyellátásra való
jogosultsággal azonos időtartamra, legfeljebb azonban egy évre kerül megállapításra."

(5) Az Szt . 50/C . §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(4) A nyilvántartás adatainak megismerésére - a (3) bekezdés e) pontja szerinti adat
kivételével - az 51 . §-ban meghatározott módon és célból a működési engedéllyel
rendelkező gyógyszertár jogosult, amennyiben megfelel a külön jogszabály szerinti
feltételeknek."

(6) Az Szt. 132 . §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) a szakmai szabályok szerint elsőként választandó, legalacsonyabb napi terápiás
költséggel alkalmazott készítmények kiválasztásának szabályait,
b) a közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen rendelhető gyógyászati
segédeszközöket,
c) a közgyógyellátásra jogosultságot szerzett személyek részére térítésmentesen
rendelhető gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket ."

2 . Továbbá a Javaslat 84 . § . a következők szerint változik :

84 . §

(1) A gyógyászati segédeszközök támogatására 2007 . január 1-jéig benyújtott kérelmeket
újra, e törvény rendelkezései szerint be kell nyújtani a biztosítóhoz, amennyiben a
kérelmező a támogatás iránti igényét fenntartja .

(2) A 32. § (4) bekezdésének b) pontja szerinti közleményt első alkalommal 2007 . január
1-jén kell közzétenni .

(3) E törvény 12 . §-ának (3) bekezdésében foglalt gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ismertetésre jogosító engedélyt a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyének jogosultja,
illetve a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy meghatalmazott képviselője 2007 . július
1 . napjáig köteles megkérni . 2007. július 1 . napját követően ezen engedély hiányában
ismertetői tevékenység nem folytatható .

(4) E törvény 14 . §-a (6) bekezdésének b) pontjában foglalt jelentési kötelezettséget első
ízben a 2007. év tekintetében 2008 . február 15-ig kell teljesíteni .

[(5) A közgyógyellátásra jogosultak számára az e törvény hatálybalépését
megelőzően megállapított magasabb összegű egyéni gyógyszerkeretre a
közgyógyellátott a jogosultság Szt . 50. § (4) bekezdése szerinti határidő lejártáig
legfeljebb e törvény hatálybalépését követő 6 . hónap utolsó napjáig jogosult .]

[(6)]

	

Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy rendeletben
határozza meg az azt időpontot, amelyet követően társadalombiztosítási támogatással



csak a 43 . § (2) bekezdésében meghatározott számítógépes program segítségével kiállított
vényre szolgáltatható ki gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás .

INDOKOLÁS

A nemrégiben átalakított közgyógyellátási-rendszerben meghatározott havi gyógyszerkeret
maximális összegének csökkentése nem szolgálja a rászorulók érdekeit . Azok a reform
folyamatok, amelyek most indulnak el az egészségügy területén, mindenkitől nagyobb
felelősséget és több hozzájárulást várnak el . Azonban azon rászoruló csoportok számára,
akiknek eddig is problémát jelentett a gyógyszereik kifizetése, fontos, hogy ez a
gyógyszerkeret a jövő évben is rendelkezésre álljon .

Budapest, 2006 . október 25.

Dr . Schvarcz Tibo
MSZP

Dr . Czinege mre
MSZP

Gyula Ferencné
MSZP

Dr . Perjési Klára
MSZP

Dr. T6th István
MSZP

Béki Gabriella
SZDSZ
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Dr. Kökény Mihály
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Dr. Garai István
MSZP

Dr. Tittmann János
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