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Társadalmi véleményezés

Tisztelt Csapó Anna,
A http://www.kormany.hu oldalon megjelent “Az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér működéséhez kapcsolódó rendeletek,
valamint egyéb gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendelet
módosításáról szóló előterjesztés” vitájához szeretnék hozzászólni.
A tervezettel kapcsolatban a következő három fontos észrevételem van:
I. A 4. Fejezetben, amely
A gyógyszerrendeléshez használandó számítógépes program
minősítésének szabályairól szóló 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet
módosítását tartalmazza:
Egy módosításra lenne szükség, amely az Eüak. 14/A. § (1)
bek. b) pontjának történő megfelelést biztosítja:
A tervezetbe be kellene szúrni egy 25/A. §-t, amely szerint
Az 53/2007. (XII. 7.) EüM Rendelet 1. melléklete 1. b) és c)
pontja módosul a következők szerint:
b) társadalombiztosítási támogatással történő rendelés
esetén a TAJ, egyébként 000 000 000
c) társadalombiztosítási támogatással történő rendelés
esetén a BNO kód, egyébként U9990
Indoklás: Sajnálatosan az 53/2007. (XII. 7.) EüM rendelet félreérthető
szövege miatt a számítógépes vényíró programok törvényellenes
tartalmú extra vonalkódot nyomtatnak a vényekre. A TAJ-t
és a BNO-t akkor is belefoglalják, amikor arra nem lenne
törvényes lehetőség. Ez jogellenes adatkezelés, ahogyan azt
az Alkotmánybíróság a 3110/2013. (IV. 4.) határozatának
[34] szakaszában kinyilvánította.
II. A 2. Fejezetben, amely
Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és
kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet módosítását
tartalmazza:
A tervezet 12. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a társadalombiztosítási támogatás nélkül rendelt vények önkéntes hozzájárulással
kerülnek be az EESzT rendszerbe. A fentiekben kifejtett indokok miatt
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szükség lenne ezt egyértelművé tenni (figyelembe véve az extra vonalkód
törvényellenes tartalmát). Ezért javaslom a 20/B. § szövegének módosítását.
A 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet
20/B. § Ha az orvos a gyógyszert kizárólag papír alapú vényen
társadalombiztosítási támogatással rendeli TAJ, vagy ennek
hiányában más, személyazonosításra alkalmas okmány számának
megjelölésével, akkor a gyógyszer kiadója a gyógyszer kiadásakor
köteles az EESZT vénynyilvántartásában a papír alapú vény 7. § (3)
bekezdése szerinti adatai közül a felíró orvos nevét, munkahelyének
azonosítóját, valamint a beteg TAJ-át, születési dátumát és nemét,
valamint a vény tartalmát rögzíteni.
A társadalombiztosítási támogatás nélkül rendelt, vagy kiszolgált
vények esetében a beteg kérheti a vény adatainak rögzítését,
amennyiben rögzítéshez szükséges azonosító adat kezeléséhez
e célból hozzájárul, illetve a gyógyszer kiadójának rendelkezésére
bocsájtja.
Indoklás: az orvosok még mindig elfelejtik, vagy rutinból ráírják
a kézzel kitöltött vényre a TAJ azonosítót, továbbá a vényíró programok
is sokszor törvényellenesen az extra vonalkódba foglalják a TAJ
azonosítót. A gyógyszert kiadó alkalmazott vagy gyógyszerész
pedig leolvassa, mert szüksége van a felírt gyógyszer TTT-kódjára.
Az Eüak. 14/A. § (1) bek. b) pontjának történő megfelelés érdekében
szükséges lenne egyértelművé tenni, hogy a jogellenesen a vényre
került TAJ nem használható fel olyan módon, hogy az ellentétes
legyen a betegek információs önrendelkezési jogaival. Nézetem
szerint a beteg, lemondhatna a támogatásról a gyógyszertárban is,
ha szembesül azzal, hogy ennek az az ára, hogy a vényt kötelezően
30 évre feltöltik az EESzT rendszerbe.
III. A társadalombiztosítási támogatásban NEM részesülő gyógyszerek
esetén meg kellene őrizni a páciensek információs önrendelkezési
jogát, és ezt explicit módon jogszabályba is kellene foglalni.
Erre megfelelő lenne a tervezet 7. § módosítása, amely a 44/2004 (IV. 28.)
rendelet egy új, 11/A. §-át illeszti be a szövegbe (egy új f) pontot kellene
ide tenni):
11/A. § Az orvosnak papír alapú vényt kell kiállítania:
a) ha az elektronikus vény kiállítása nem lehetséges,
b) orvosi táska részére történő gyógyszerrendeléskor,
c) vagylagosan „seu” gyógyszerrendeléskor,
d) Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer rendelésekor,
e) a 2. § (3) bekezdése szerinti „pro familia” jelzéssel történő gyógyszerrendeléskor.
f) a beteg kérésére, amennyiben társadalombiztosítási támogatás nélkül kéri a gyógyszert
kiszolgálni.
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Köszönettel,
Zoltán Alexin, PhD, senior lecturer
University of Szeged,
Department of Software Engineering,
e-mail: alexin@inf.u-szeged.hu
www: http://www.inf.u-szeged.hu/~alexin
mottos: "Sine SPAM vita tristis esset."
"e-pistula non erubescit."

2017. 07. 13.

