
Változások a tételesen finanszírozott 
gyógyszerek, eszközök és eljárások 

jelentésében 

Szamosi Tamás 
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  Tételes finanszírozás 

•eszközök 
•eljárások 
•hatóanyagok 
•indikáció, 
•intézményi kör 

9/1993 Nm rendelet 1, 1/A, 8 melléklet 
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    Speciális Finanszírozás 

 
Nagyértékű eszközök 

 

Erbitux 

 
Nagyértékű gyógyszerek 

 

Intézményi beszerzés, 
 pénzügyi keret OEP általi biztosításával 

 
Nagyértékű eljárások 

 

OEP beszerzés,  
természetben biztosított 

Iressa 

Alimta 

Cimzia 

PM-ICD 

műbillentyű 

cochleáris 
implantátum 

DES 

ablációs 
katéter 

IABP 

szívtranszplantáció 

vesetranszplantáció 

aferezis 

stb. 
stb. 

stb. 

67,7 Mrd Ft értékben 
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    Szakmai kontextus 

Szakmai Kollégium Tagozata Orvos-betegtalálkozó (ellátás) 

Szoros együttműködés Finanszírozási protokoll szerinti 
indikációban 

Diagnózis, Terápia 

A követés meghatározása 

OEP „regiszterbe” jelentés elküldése 

A keretek felhasználásának monitorozása, 
amely kifizetések alapját képezik a 

forgalmazók felé  

Évenkénti intézményi keretek 
meghatározásában 

A jelentési rendszer szakmai 
tartalmának frissítésében 

Finanszírozási protokollok 
fejlesztésében 

Intézményi keretek 
átcsoportosításában 

Szakmai alapú, kontrollált, költségtudatos, hatékony betegellátás 
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    Alapelvek 

Elvégzettnek tekintjük az ellátást, amennyiben a beteg a gyógyszert  
megkapta és az ellátást rögzítő adatlaphoz szállítólevél is rögzítésre  
került 

Adatlap készítése minden tételes finanszírozás alá tartozó 
gyógyszer, eszköz vagy eljárás felhasználásával vagy 
elvégzésével járó orvos-beteg találkozásnál szükséges! 

Jelentett adat ≠ Finanszírozott tétel 

Csak elvégzett beavatkozás finanszírozható 

A rendszer felépítése: 
Nagykereskedő – Intézmény - Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Intézményi szereplők: orvos, gyógyszerész, supervisor, kontrolling 
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    Érintett gyógyszerek köre  (2013.05.01.) 
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    A „teteles.oep.hu” számokban I. 

130 482 db 

21 838 fő 

Regiszterben rögzített adatlapok száma 

  Kezelt betegek száma 

2226 

218 

95 

101 

12 

11 

orvosok 

  gyógyszerészek 

intézményi    kontrolling 

intézményi  supervisor 

OEP adminisztrátorok 

nagykereskedők száma 67,7 Mrd  Ft értékben 
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  A „teteles.oep.hu” számokban II. 

Felhasználó: 2226 orvos, 218 gyógyszerész 

Intézmény: 101 supervisor   

Adatlap: 27 

Készítmény: 29+1  - kiszerelés: tabletta, injekció, infúzió... 

Terápiás tartam: percektől 6 hónapig 

Szakmai Kollégium 14 Tagozata 
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    Betegségregiszterek - érintett kórképek 
 
Crohn-betegség (gyermek- és felnőttkor) 
Colitis ulcerosa 
Rheumatoid arthritis 
Juvenilis rheumatoid arthritis 
Spondylitis ankylopoetica 
Arthritis psoriatica 
Plakkos psoriasis 
Emlőcarcinoma 
Colorectális daganat 
Tüdő adenocarcinoma 
Malignus pleurális mesothelioma 
Fej-nyak daganatok 
Myeloma multiplex 
Folliculáris non-Hodgkin lymphoma 
Diffúz nagy B sejtes non-Hodgkin lymphoma 
B-sejtes krónikus lymphoid leukémia 
Her2 pozitív gyomor daganat 
Akut lymphoblastos leukaemia (ALL) és 
T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL)  
Fabry kór 
ST elevatióval járó myocardialis infarctus (STEMI) 
Stroke 
Tüdőembólia 
Időskori maculadegeneráció 
Primer immunhiány 
RSV okozta súlyos alsó légúti betegség prevenciója 
Haemopoeticus őssejt mobilizáció 
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Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

    „Teteles.oep.hu” fejlesztési terv 

Tételes elszámolású termékek köre 
2012 2013 2014 

február március május szeptember január február május szeptember január 

TGY 2 (Remicade, Humira, Mabthera, stb.) Adatlap 1.0 

Adatlap 2.0 Adatlap 3.0 Adatlap 4.0 TGY 3 (Lucentis, Velcade, Erbitux, stb.)    Adatlap 1.0 

TGY 1 (Avastin, Herceptin, stb.) 
    

Adatlap 1.0 

TGY 4 (Tarceva, Synagis, stb.) 
            

Adatlap 3.0 Adatlap 4.0 

  
      

Nagyértékű eljárások (pl. transzplantáció, PET/CT) 
            

Adatlap 3.0 

Adatlap 4.0 

Transzkatéteres aortaműbillentyű implantáció              

Adatlap 4.0 
Regiszter 

Albuminkezelésen alapuló májpótló kezelés              Adatlap 4.0 

        

Tenderes eszközök (Pacemaker, ICD, szívbillentyű, cochleáris  implantátum) 
            

Adatlap 3.0 Adatlap 4.0 Regiszter 

Egyéb eszközök (stentek, neuropacemaker, műszív, stb.)             

Caphosol              

Szívmonitor             

Intracranialis sűrűfonatú stent              

        

Implantátum regiszter 
              

Adatlap 4.0 Regiszter 

Infarktus regiszter               

Térdprotézis regiszter               

Csípőprotézis regiszter               

Cataracta regiszter                

Szívelégtelenség regiszter               
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  Méltányossági adatlapok 

„label” vs. „off-label” 

A határozat szövege dönt! 

Ha közbeszerzett gyógyszermennyiséget terhel – 
méltányossági adatlap 

Azonosító: határozatszám 
Kötött adatok: TAJ, készítmény, indikáció (BNO), intézmény 

A méltányossági adatlap is klónozható 

Amennyiben a határozat érvényessége lejár – további kitöltés 0 
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 Onkológiai adatlapok 

9/1993 Nm Rendelet 8e3.1-3. –megállapodás az érintett 
cégekkel – függő tételek – helyszíni ellenőrzés 

Colorectalis, emlő és tüdőcarcinoma adatlap kitöltése 
változott május 1-ét követően: 
 
2013. május 1-énél korábban elvégzett beavatkozások 
esetén visszamenőlegesen is az új adatlap formátumot 
kell kitölteni 
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  Új gyógyszeradatlapok – 2013. május 

Mozobil: 
konszignációs raktárkészlet – a fogyás jelentése az 
adatlap felületen feltétele az újabb rendelésnek 

Synagis: 
A felhasználás a szakmai szabályai és a vonatkozó 
9/1993-as Nm Rendelet alapján történhet – bővült az 
indikációs kör 

Humán normál immunglobulin: 
Csak primer immunhiány szubsztitúciós kezelésére 
Átmenetileg pénzügyi keret – számla+jelentő felület 
Befogadás alatt álló vagy befogadott készítmények 
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  Eszköz adatlapok 
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  Új gyógyszerek – régi adatlapok 

Vectibix: 
Intézményi saját beszerzésű készletek – szállító, gyártó 
 
Adatlap rögzítés 2013.05.01-je előtt nem kötelező, de  
opcionálisan lehetséges 
 
Tételes ellenőrzés csak a 2013. május 1-je után 
megkezdett kezelések esetén 

Evoltra 

Tarceva: 
bontott doboz nem elszámolható, az orvosi adatlap 
esetében a valósan kiadott gyógyszer mennyisége 
kerüljön rögzítésre 
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    Betegségregiszterek - érintett kórképek 
 
Crohn-betegség (gyermek- és felnőttkor) 
Colitis ulcerosa 
Rheumatoid arthritis 
Juvenilis rheumatoid arthritis 
Spondylitis ankylopoetica 
Arthritis psoriatica 
Plakkos psoriasis 
Emlőcarcinoma 
Colorectális daganat 
Tüdő adenocarcinoma 
Malignus pleurális mesothelioma 
Fej-nyak daganatok 
Myeloma multiplex 
Folliculáris non-Hodgkin lymphoma 
Diffúz nagy B sejtes non-Hodgkin lymphoma 
B-sejtes krónikus lymphoid leukémia 
Her2 pozitív gyomor daganat 
Akut lymphoblastos leukaemia (ALL) és 
T-sejtes lymphoblastos lymphoma (T-LBL)  
Fabry kór 
ST elevatióval járó myocardialis infarctus (STEMI) 
Stroke 
Tüdőembólia 
Időskori maculadegeneráció 
Primer immunhiány 
RSV okozta súlyos alsó légúti betegség prevenciója 
Haemopoeticus őssejt mobilizáció 
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  Eszközök - eljárások 

Esetfinanszírozási rendszer (EFI) mintájára 

főszereplő: kontrolling  

Számlás vs. tenderes 

Első E-jelentés: 2013. július 

Jelentés: 1 hónap + 4 hónap 

keretkövetés 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Coat_of_Arms_of_Hungary.svg


Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2013.05.28.  – Egészség, biztonság! 

  Eszköz adatlapok 
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  Tenderes eszközök 

Készletfelmérés – kérdőívek 

Keretkövetés 

Finanszírozási adatok – 2013. június 

Szakmai adatlapok – Tagozati egyeztetés – 2013. szeptember 
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  2012-es év lezárása 

Folyamatban, az egyeztetés zajlik az érintett szállítókkal 

Háziorvos által alkalmazott tételes gyógyszerek: 
 - gyógyszer leírás - Gyógyszerészeti és 
 Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
 Intézet Országos Gyógyszerészeti Intézet (GYEMSZI) 
 - közreműködői szerződés – tört ampulla 
 elszámolása hasonló a kórházban alkalmazottéhoz 

Területi ellátási rend vonatkozásában a GYEMSZI az illetékes  
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  Speciális kérdések I. 

Összevont/szétvált intézmények, illetve átnevezés 

Megosztott kvóták/régi – új elkülönül  

Intézményi saját beszerzésű gyógyszerek 

2012: ígéret – részben már kifizetett, próbálunk segíteni,  
 szállítólevelek és a rajta szereplő tételek listája 

2013: felvettük a kapcsolatot a szállítóval/gyártóval 
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  Speciális kérdések II. 

Jogkörök kiadása a teteles.oep.hu jelentőfelületen: 
 
Intézményen belül – supervisor 
 - szakvizsga? – 9/1993 Nm Rendelet 
 - gyógyszerész? – lehet orvos? 
Supervisor:  - lehetőleg egy, de külön, az intézmény 
vezetése által írt írásos kérelem alapján lehet több 
EEKH – ellenőrzés – működési nyilvántartás, szakvizsga 

Hibalisták: 
2013. június első hetében kiküldésre kerülnek 
visszamenőleg, a javítási idő a jogszabályoknak megfelelő 
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  További fejlesztések – 2013. szept. 

Finanszírozási ellenőrzés adatai a honlapon - hibalista 

Keretkövetés – szállítólevél, jelentett mg 

Tagozati felhasználó  - keretek on-line követése 

    - engedélyezés 

Az eszköz – és eljárás adatlapok komplettálása, 

Intézményi struktúra követése 
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  A „regiszter típusú” jelentési rendszer fejlesztése 

 Tételes jelentési rendszer 
fejlesztése (2012-2014) 

Gyógyszerek 
(TGY1., TGY2., TGY3.) 

Nagyértékű eszközök  
(ICD, pacemaker,  sztentek, stb.) 

Nagyértékű eljárások 
 (transzplantáció, PET/CT, stb.) 

 Finanszírozási törzsadatok 2012. május 

Szakmai-finanszírozási adatok 2012. május 

Szakmai-szakmai adatok 2012. május 

Regiszter 
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  A „regiszter típusú” jelentési rendszer fejlesztése 

 Tételes jelentési rendszer 
fejlesztése (2012-2014) 

Gyógyszerek 
(TGY1., TGY2., TGY3.) 

Nagyértékű eszközök  
(ICD, pacemaker,  sztentek, stb.) 

Nagyértékű eljárások 
 (transzplantáció, PET/CT, stb.) 

 Finanszírozási törzsadatok 2012. május 2013. június 2013. június 

Szakmai-finanszírozási adatok 2012. május 

Szakmai-szakmai adatok 2012. május 

Regiszter 
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  A „regiszter típusú” jelentési rendszer fejlesztése 

 Tételes jelentési rendszer 
fejlesztése (2012-2014) 

Gyógyszerek 
(TGY1., TGY2., TGY3.) 

Nagyértékű eszközök  
(ICD, pacemaker,  sztentek, stb.) 

Nagyértékű eljárások 
 (transzplantáció, PET/CT, stb.) 

 Finanszírozási törzsadatok 2012. május 2013. június 2013. június 

Szakmai-finanszírozási adatok 2012. május 2013. szeptember 2013. szeptember 

Szakmai-szakmai adatok 2012. május 2013. szeptember 2013. szeptember 

Regiszter 
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  A „regiszter típusú” jelentési rendszer fejlesztése 

 Tételes jelentési rendszer 
fejlesztése (2012-2014) 

Gyógyszerek 
(TGY1., TGY2., TGY3.) 

Nagyértékű eszközök  
(ICD, pacemaker,  sztentek, stb.) 

Nagyértékű eljárások 
 (transzplantáció, PET/CT, stb.) 

 Finanszírozási törzsadatok 2012. május 2013. június 2013. június 

Szakmai-finanszírozási adatok 2012. május 2013. szeptember 2013. szeptember 

Szakmai-szakmai adatok 2012. május 2013. szeptember 2013. szeptember 

Regiszter 2014. január 2014. január 2014. január 
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    Kérdés esetén 

specfin@oep.hu  

Köszönöm a figyelmet! 
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