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Módosító iavaslat
Dr. Katona Béla
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 94. § (1) bekezdése alapján „az egyes egészségügyi tárgyú törvények
módosításáról” szóló T/10977 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 16 . §-a (2) bekezdésének elhagyását javasoljuk :

[„(2) Az Ebtv . 26. §-a a következő (4)–(5) bekezdésekkel egészül ki :

„(4) Nem nyújtható az (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás olyan
gyógyszerhez vagy gyógyászati segédeszközhöz ,

a) amelyre vonatkozóan a gyógyszer forgalomba hozatali engedélyéne k
jogosultja, gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója a biztonságos és gazdaságo s
gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazá s
általános szabályairól szóló 2006 . évi XCVIII. törvény szerinti támogatásba val ó
befogadást a méltányossági kérelem benyújtását megelőző 5 évben kérelmezte, é s
az egészségbiztosítási szerv elutasító határozatot hozott ,

b) amely esetén a kérelem benyújtása hónapját megelőző hónap kezdőnapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónapban az azonos hatóanyag-tartalm ú
készítményekkel, azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati
segédeszközökkel méltányosság alapján kezelt betegek száma elérte az 50 f őt.” ]

Indokolás

Az egyéni méltányosság lényege, hogy olyan gyógyszert tegyen kivételes esetben
hozzáférhet ővé egyes betegek számára, amelyek újak, innovatívak és amelyeket a

társadalombiztosítás általánosan nem tud finanszírozni .
A vonatkozó rendelkezések a méltányosságot és az esélyegyenl őséget is sértik, ezért

javasoljuk ezek elhagyását.
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