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Ön is bizonyára tudja, de azért szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a közeli jövőben olyan mértékű és
mennyiségű változtatásokat követelnek meg az egyes szakhatóságok, szervezetek, amelyeknek
elkészítése – tekintettel a rendkívül rövid határidőkre – nagy gondokat okoz mind a fejlesztés, mind
pedig a patikákba való bevezetést illetően. Előre jelezzük, ezek a gyógyszerészek munkáját is tovább
bonyolítják annak ellenére, hogy a fejlesztés során minden lehetőt elkövetünk a feladatok
egyszerűsítése érdekében.
A nyilvánossághoz, Önökhöz fordulunk miután a hatóságokhoz írt leveleinkre nem, vagy csak késve,
szinte az utolsó pillanatban jön válasz.
Leveleket írtunk (amelyeket mellékelünk) a Minisztériumnak, az Egészségbiztosítási Felügyeletnek:
•

Az extra vonalkód ügyében feltártuk ennek problémáit. A mai napig nem kaptunk választ.
Volt megbeszélés az OEP-ben, ahol az MGYK képviselői is jelen voltak. Azóta sem történt
semmi változás, sőt, egyre rosszabb a helyzet. Az orvosi rendszergazdák elkezdték kiküldeni a
program módosításokat, amelyek nem minden esetben felelnek meg a jogszabályi előírásnak.
Több esetben a partnereink küldenek vényeket, amelyek valóban hibásan vannak kódolva. Az
OEP a megbeszélésen ígéretet tett, hogy az EBF bekéri az orvosi rendszerektől a vényeket,
erről semmilyen tájékoztatást nem kaptunk. Amennyiben a vonalkódok nem jók, vagy nem
olvashatók, a gyógyszerésznek július 1-től az expediálásnál manuálisan kell rögzíteni az
adatokat. Ez egészen biztos, hogy le fogja lassítani az expediálást. (Rögzíteni kell a felírás
dátumát, a felírt gyógyszer TTT kódját, helyettesíthetőséget, stb. Extra vonalkód hiány vagy
hiba miatt manuális rögzítés feltétlenül szükséges, ellenkező esetben csak ellenőrizni kell a
vényre felírt adatokat az extra vonalkód tartalmával.).

•

Az Egészségügyi Minisztérium kérésére tájékoztattuk őket a VirEp rendszerrel kapcsolatos
problémákról, valamint itt is megemlítettük az extra vonalkódok ügyét, jeleztük továbbá az
internetes e - jelentéssel kapcsolatos problémákat. A VirEp új protokollt csak 2009. 06.16-án
kaptuk meg. Aggódunk a miatt, hogy ez a protokoll minden patikába (fiók is), 2 hét alatt kerül
kitelepítésre (az OEP telepíti).

A „Vényjelentések egységes rekordképe V. 5. 1. 0” verzióval kapcsolatban az OEP felé elküldtük
észrevételeinket. Ebben jeleztük, hogy nagyon későn (a múlt héten) kaptuk meg a munkaverziót, ami
alapján a munkát elkezdhetjük. Természetesen tudtuk, hogy milyen változások várhatók, de a rekord
hossza, felépítése konkrétan csak ebből tudható meg (pl. szakorvosi javaslatnál nem a dátumot kell
jelenteni, hanem a szakorvosi javaslat és a vény felírása közötti eltelt hónapok számát kell jelenteni, és
nem a dátumot). A módosítások a patika működése szempontjából az egyik legkritikusabb területet, az
expediálás folyamatát változtatják meg. E módosításokkal szerencsétlen módon egybe esnek az ÁFA
kulcsok és a VirEP kommunikáció változásai. Ezen tényezők miatt a július 1-i hibátlan bevezetés
kockázata – patikai teszt nélkül vagy egy igen rövid és kisszámú teszt esetén – különösen magas.
Kértünk tesztelési lehetőséget, de választ nem kaptunk az OEP illetékeseitől. Június 16-án az OEP
honlapon megjelent a 2009. júliusi PUPHA GySE változás hibás, 40 termék ÁFA -ja változatlanul 20
% a törzsben. Tudomásunk szerint ilyen nem lehetséges. Jeleztük az OEP-nek.
Mind az előzőekből is látható a feladatok nagyon feltorlódtak (az OEP szinte belső fejlesztői
szervezetnek tekinti a rendszergazdákat), ha ehhez hozzá vesszük a július 1.-i egyéb változásokat is
(ÁFA, ár, jogcím) látható, hogy ezek hibamentes kivitelezése aligha elvégezhető. Nem beszélve arról,
hogy ennek költség vonzatát is nekünk kell viselni. Mind a fejlesztő és szolgáltató szervezetek mind
pedig a gyógyszerészek terhelésének és felelőségének csökkentése érdekében kérjük az Önök
segítségét a gyógyszerészek és a lakosság megfelelő tájékoztatásában.
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