Tájékoztató a 2013. évi XXV. törvény értelmében gazdasági
társaságból költségvetési szervvé átalakult intézmények részére
Tisztelt Intézményi Supervisor!
A 2013. évi XXV. törvény értelmében az Önök intézménye is költségvetési
intézménnyé alakult 2013. április 1. után. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
által finanszírozott ellátások jelentéseiben használt négyjegyű intézményi kódjuk
megváltozott, ami a tételesen finanszírozott gyógyszerek tekintetében is
változásokat, illetve feladatokat jelent az intézményükben dolgozó orvosok,
gyógyszerészek és kontrollerek számára. Jelen tájékoztatónkkal az átállást szeretnénk
segíteni.
A teteles.oep.hu‐n létrehoztuk az új kóddal új intézményként a kórházat, valamint a
hozzá tartozó intézményi supervisor‐i felhasználókat is. Beállítottuk az új intézmény
esetében a megfelelő jogosultságokat. Mindezekről és a belépési kódokról
közvetlenül tájékoztattuk az érintett intézmények supervisorait.
A felhasználókat Önnek kell az új intézményhez rögzíteni. A gyógyszerészek és a
kontrollerek (ha vannak) viszont nem tartozhatnak több intézményhez, így őket új
felhasználó névvel kell felvenni a rendszerbe. Az orvosok átemelése egyszerűbb: az új
intézményhez belépve az új orvos gombra kattintva kell megadni a pecsétszámot.
Ekkor a rendszer egy felugró ablakban jelzi, hogy az adott pecsétszámú orvos már
létezik a rendszerben, kívánja‐e hozzáadni az intézményhez. Az igen‐re kattintás után
minden adat átemelődik: név, e‐mail cím, jelszó, jogosultságok. Ezután az orvosoknak
az adatlapok kitöltésekor lehetőségük van választani a régi és az új intézményük
között.
A kereteket megosztottuk a régi és az új intézmény között. A megosztásra elszámolás
technikai okok miatt került sor, összességében emiatt nem módosítottunk kvótákat. A
konkrét számokról már küldtünk értesítést e‐mailben, a módosított
szerződésmellékleteket pedig a szokásos módon a Területi Hivatal révén juttatjuk el
Önökhöz. Az új intézménykódokról és keretek megosztásáról a szállítókat
(nagykereskedőket) is tájékoztattuk.
Az átmeneti időszakban azon ellátási eseményeket (kezeléseket), amelyeket a régi
intézménykódra kiszállított gyógyszerkészletekből valósítottak meg, a régi kódra kell
rögzíteni és azon lejelenteni. Az új kiszállításokat az új kód alatt tudják átvenni a
gyógyszerészek. A későbbiekben az ebből a készletből ellátott betegek adatlapjait
már az új intézménykódra kell rögzíteni és jelenteni. Az orvosok természetesen látják
a régi kódon rögzített adatlapjaikat is, klónozás után is lehetőség van az
intézménykód módosítására. A régi kódra rögzített adatlapokhoz csak a régi kódra

rögzített szállítólevelet lehet hozzárendelni, az új kódra rögzített adatalapokhoz pedig
csak az új kódon lévő szállítólevelet. Összefoglalva: a régi kódon lévő szállítóleveleket
a régi kódon kell kifuttatni, közben pedig lehetőség szerint át kell állni az új kódra.
Amennyiben egy szállítólevelet nem lehet teljesen kifuttatni (például egy‐egy ampulla
marad, ami nem fedezi egy beteg ellátását), akkor a szabályoktól eltérően az adott
kezelésről kettő adatlapot kell kitölteni. Az egyiket a régi, a másikat az új
intézménykódra rögzítve, a mennyiséget a régi és az új szállítólevélről származó
mennyiségeknek megfelelően megosztva. Ezeket az eseteket tételesen jelezni
szükséges a specfin@oep.hu e‐mail címen, hogy egyedileg bekerülhessenek a
finanszírozásba, különben hibalistára fognak kerülni. Amint a régi kódra már nincs
szükség további jelentéshez, célszerű a felhasználókat a régi kódon passziválni, így
csökkentve az esetleges hibák kockázatát.
Lehetőség van egyes szállítólevelek átemelésére is, de csak abban az esetben, ha az
adott szállítólevélről még nem történt felhasználás. Ilyen irányú igényeiket kérjük,
jelezzék e‐mailben a specfin@oep.hu címen.
Amennyiben betegellátással kapcsolatban már rögzítésre került adatlap, de
szállítólevél még nem került hozzárendelésre az adatlaphoz, az adatlap átadható az új
intézmény részére, azonban ilyenkor az adatlap csak az új intézmény számára válik
láthatóvá, a régi intézmény listájából eltűnik.
Az átállással kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy észrevételük lenne, kérjük,
elsősorban e‐mailben keressenek minket (specfin@oep.hu)!
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