3/2012. számú Klinikai Főigazgatói Utasítás
Klinikai Központ szervezeti egységei által alkalmazott tételes elszámolás alá eső
gyógyszerek felhasználás folyamatáról

Az utasítás célja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja (továbbiakban: KK) által
alkalmazott tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználás folyamatának szabályozása,
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) számára havonta készülő, fent nevezett
gyógyszerekről szóló jelentési rendjének szabályozása.

Az utasítás hatálya, célja

1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi szervezeti egységére.
(2) Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi közalkalmazottjára,
valamint az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre.
(3) Az utasítás célja, hogy a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználásáról olyan
nyilvántartás kerüljön vezetésre, amely biztosítja a felhasznált gyógyszer beszerzését igazoló
dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfeleltetést.

I.

OEP adatlap elszámolási rendszerébe tartozó tételes elszámolás alá eső
gyógyszerek (I. sz. melléklet)

Az utasítás jelen fejezetének kialakítása a 70/2011. (XII. 23.)

NEFMI rendeletben

foglaltaknak megfelelően történt.

A rendelésre, expediálásra vonatkozó szabályok

2. § Rendelés: A PTE Klinikai Központ Gyógyszertár (továbbiakban: Gyógyszertár) a
beérkezett kezelőhelyi igények alapján, a kijelölt gyógyszer-nagykereskedőktől rendeli meg a
gyógyszereket az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. („Egyedi gyógyszerigénylő lap
tételes elszámolás alá eső gyógyszerek rendeléséhez” II. sz. melléklet)
A kezelőhelyi igényeket a megrendelőlapon szereplő fax számon fogadja a Gyógyszertár. A
folyamatos betegellátás biztosítása érdekében szükséges, hogy a megrendelések a
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Gyógyszertárba a tervezett kezelést megelőző hét kedden 14 óráig beérkezzenek. Nem
tervezett kezeléshez szükséges gyógyszer kiadása 2 munkanapon belül megtörténik.
A tételes finanszírozás alá eső gyógyszerek szállítóival kötendő, külön erre a célra irányuló
megállapodások

a

speciális

szerződéses

követelmények

folyamatban

lévő

jogi

véleményezését követően kerülnek kialakításra. A teljesítendő szempontokat az V. sz.
melléklet fogja tartalmazni.

Beérkezés, kiadás: A megrendelt gyógyszereket a gyógyszer-nagykereskedő szállítólevél
kíséretében szállítja a Gyógyszertárba. A gyógyszereket a Gyógyszertár 0 Ft értékben a „Külön
keret” raktárba bevételezi, majd onnan az igénylő kezelőhelynek a szállítólevél első
másolatával kiadja. A szállítólevelet a Gyógyszertár megbízott munkatársa aláírja, dátummal és
gyógyszertári azonosító bélyegzővel ellátja. A szállítólevél eredeti példányát a Gyógyszertár irodája
archiválja, a második másolati példánya KK Orvosigazgatás Egészségbiztosítási Osztályára
(továbbiakban KK OI EBO) iktatva, belső postai úton kerül továbbításra.

Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek kezelőhelyi elszámolásának, kezelésének rendje

3. § A gyógyszereket a minőségbiztosítási feltételeknek megfelelően és elkülönítetten kell
tárolni. A gyógyszerek tárolására szolgáló helyiségeket, helyeket, hűtőszekrényeket (a
hűtőszekrények típusának jelzésével) minőségbiztosítási szempontból a kezelőhely köteles az
eljárási rend hatályba lépéstől számított 1 hónapon belül bejelenteni a Gyógyszertár számára.
A tároló helyekről a Gyógyszertárban nyilvántartás készül.

4. § A tételes elszámolás alá eső gyógyszerek beteg számára történő rendeléséért az OEP által
nyilvántartott, és biológiai terápia esetében a KK által bejelentett szakorvosok felelnek (III. sz.
melléklet).
Az orvos köteles minden orvos-beteg találkozást követően az OEP által megadott módon a kiadott
adatlapot kitölteni és megküldeni az OEP rendszerében, melynek tényét a medikai
rendszerben (e-medsol) a beteg dokumentációban rögzíteni kell.
Az adatlap.oep.hu web-helyen pecsétszámmal történő regisztráció után, jelszóval védve
elérhető.

5. § A gyógyszer betegnek történő expediálását orvos, vagy gyógyszerész, vagy a kezelőhely
igazgatója által írásban megbízott szakdolgozó végezheti, dokumentált módon. A
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dokumentumon a következő adatokat szükséges rögzíteni: dátum, gyógyszer neve, gyártási
száma, lejárata, beteg neve, TAJ száma, felírt dózis, felíró orvos neve, pecsétszáma, kiadott
gyógyszer mennyisége, szállítólevél száma, kiadó neve és aláírása, átvevő neve és aláírása.

Jelentési kötelezettség, elszámolás

6. § Az adatalapok kitöltése és az elszámolások pontossága a kezelőorvos felelőssége.
Azon készítmények esetében melyek adagolása ttkg-hoz, illetve testfelszínhez kötött és a
kezelőhelyen történik, szükséges a betegellátás szervezését úgy alakítani, hogy a mg
veszteség minimális legyen, a kezelőhely köteles költséghatékony felhasználás végzésére.

7. § (1) A jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár február l-jével bevezetett új jelentési
rendszerében (az ún. adatlap-rendszer) történik. A jelentő rendszer az adatlap.oep.hu
hivatkozáson minden felhasználóhely számára rendelkezésre áll. A kezelőhelyen a
kezelőorvos az OEP adatlap-rendszerében a szükséges adatokat rögzíti. Az adatlapon
keresztül az orvos az ellátás során a beteg számára kiadott, illetve a kezelés folyamán
felhasznált gyógyszer elszámolásához szükséges információkat köteles felvinni. Az első
belépés feltétele, hogy az orvos regisztráljon az adatlap.oep.hu oldalon. Az OEP által
elvégzett hitelesítést követően léphet be a kezelőorvos a felületre, s a megfelelő adatlap
kiválasztásával kezdheti meg a betegadatok feltöltését. A kitöltött adatokat az orvosi
pecsétszám ismételt beírásával és az „Elküldés" gombra kattintással töltheti fel az OEP
rendszerébe, melyről azonnal „Sikeres feltöltés" üzenetet kap visszajelzésként.
A kezelőhely köteles a tételes elszámolású gyógyszer szállítólevél számát betegenként
feltüntetni az egészségügyi dokumentációban.
A kezelésről az adatokat a kezelés napján kell elküldeni az OEP rendszerébe annak érdekében,
hogy az elszámolható legyen. Amennyiben ez valamilyen akadályba ütközött, úgy legkésőbb a
kezelés tárgyhónapjában van lehetőség pótlólagosan megküldeni azt. Beérkezett adatok nélkül
elszámolásra nem kerülhet sor. Az orvos által felvitt adatok utólagos, központi módosítására
nincs lehetőség, azt kizárólag az orvos egy javító tétel megküldésével teheti meg.
Az OEP az adatlapok tetején elérhetővé tette az adott indikációban alkalmazott gyógyszerek
hivatalos alkalmazási előírását (EMEA, GYEMSZI-OGYI) valamint a szakmai, finanszírozási
protokollokat. A közétett protokollok betartása a kezelőhely felelősége. Az OEP a hatályos 9/1993.
(IV. 2.) NM rendelet 1/A mellékletében felsorolt hatóanyagokat az ott felsorolt indikációban, a
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társadalombiztosítási támogatásba befogadó határozatban és az alkalmazási előiratban
foglaltaknak megfelelően számolja el.
(2) A kezelőhely igazgatója által írásban megbízott felelős a tételes elszámolású gyógyszerek
felhasználásáról nyilvántartást vezet, melyben a beteg TAJ száma, a kezelés dátuma, a tételes
elszámolású gyógyszer szállítólevél száma megállapítható. A nyilvántartást a kezelőhely
köteles a tárgyhót követő második munkanapon a Gyógyszertár részére megküldeni. A
Gyógyszertár az OEP által rendelkezésre bocsátott http://adatlap.oep.hu/belepteto_intezet3/
címen a beteg TAJ száma alapján rögzíti a rendszerben szállítólevél számokat.
(3) Az OEP a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek jelentésének elszámolását és hibalistáját
a KK OI EBO-ra küldi meg. A beérkezett elszámolásokat és hibalistákat a KK OI EBO
továbbítja a kezelőhelyek megbízott munkatársainak, illetve tájékoztatásul a Gyógyszertár
megbízott munkatársainak.
A hibajegyzéken szereplő hibák kijavításáról a kezelőhely orvosának ill. adminisztrátorának
kell gondoskodnia. A korrekciók elvégzésére a 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet, illetve a
102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján megállapított időtartam az
irányadó.
Amennyiben a hibás tételek javítása nem történik meg, a KK OI EBO azonnal értesíti erről
Klinikai Központ főigazgatóját, a kezelőhely Igazgatóját, és tájékoztatja a főgyógyszerészt.

Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek havi ellenőrzése

8. § A KK OI EBO minden hónapban a beérkezett OEP elszámolások alapján 3 munkanapon
belül az elszámolást minden kezelőhelyen ellenőrzi. Az elszámolások során érkezett
hibalistákat javítás elvégzése céljából a KK OI EBO továbbítja az illetékes szervezeti egység
részére.

Új beteg bevonására vonatkozó szabályok

9. § Új beteg bevonására csak az adott kezelőhely rendelkezésére álló OEP kvóta keretén
belül van lehetőség. Az új beteg bevonásánál a területi ellátási kötelezettséget figyelembe kell
venni. Az OEP állásfoglalása alapján amennyiben a körültekintő és felelősségteljes
keretgazdálkodás ellenére a rendelkezésre álló keret teljes egészében kimerül, úgy más
közfinanszírozott terápiás alternatívákat kell alkalmazni.

4

II.

Közös rendelkezések

Felelősségre vonatkozó szabályok

10. § A tételes elszámolás alá eső gyógyszerek kezelőhelyi megrendeléséért, átvételéért, a
gyógyszer kezelőhelyen történő átvételéért és a naprakész kvótakövetésért a kezelőhely
igazgatója által írásban megbízott dolgozó (orvos, gyógyszerész, szakdolgozó) felelős. A
kezelőhely igazgatója írásban bízza meg a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek kezelésére
jogosult dolgozókat (tételes gyógyszer klinikai koordinátor, TGYKK).
A kezelőhely a kezelőhely igazgató által aláírt megbízások (IV. sz. melléklet) másolatát az
eljárási rend hatályba lépéstől számított 1 hónapon belül köteles eljuttatni a Gyógyszertárba.

11. § A kezelőhelyeken kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakvizsgával
rendelkező szakorvos rendelheti az adott indikációban a tételes elszámolás alá eső gyógyszert.
Minden, a felírói körben bekövetkező változásról a kezelőhely haladéktalanul írásban
tájékoztatja a KK OI EBO-t és a Gyógyszertárat.

12. § Az OEP által elutasított tételek ellentételezésére vonatkozóan az OEP és az intézmény
között kötött megállapodás és az OEP által kiadott elszámolási protokoll lesz irányadó. Ezen
megállapodás lesz iránymutató az OEP által az intézménynek (érintett klinikák és/vagy KK
szinten) nyújtott adatszolgáltatás tekintetében is. Ez a megállapodás jelen eljárási rend VI. sz.
mellékletét fogja képezni.
Az érvényes OEP szerződéseket a KK OI EBO által üzemeltetett Sharepoint
dokumentumtárban érhetőek el a https://sp.gf.pte.hu/egi/09_Teteles elszamolasu gyogyszerek
címen.
A kezelőhelyek a Gyógyszertár minőségbiztosítási dokumentációban rögzített tárolóhelyeken
található tételes elszámolás alá eső gyógyszerekről negyedévente leltárt vesznek fel (13. § (1)
c) pontja alapján). A leltár során feltárt eltérésekről írásbeli feljegyezés készül, amelyet a klinika
azonnal köteles a tételes eljárási szabályok szerint rendezni, ennek hiányában azt saját kereteiből
köteles megtéríteni.
A Gyógyszertár köteles minden, a klinikáknak kiadásra kerülő, tételes elszámolás alá eső
gyógyszerről naprakész nyilvántartást vezetni. A fel nem használt lejárt készítményeket a
kezelőhelyeken elkülönítetten kell tárolni, félévente a Gyógyszertárnak átadni, amely
gondoskodik az előírás szerinti megsemmisítésről. A készítményekre a GYEMSZI-OGYI által
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elrendelt forgalmi kivonás esetén biológiai terápia esetén a III. sz. mellékletben megadott és a
további gyógyszer esetén a felírásra jogosult orvosokat, dolgozókat értesíti a Gyógyszertár.
A Gyógyszertár dolgozói a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletben foglaltak alapján ellenőrzést
végeznek a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek tárolása, kiadása tekintetében is.

Felelősségi kör

13. § (1) a) Kezelőhelyi felelősség: A Kezelőhelyet érintő tételes elszámolás alá eső
gyógyszerek rendelése, dokumentálása és jelentésével kapcsolatos adatok egyeztetése, a
jelentés és a hibalista jogszabály szinten meghatározott határidőre történő biztosítása, javítása
a szervezeti egység igazgatója által meghatározott felelős személy (Tételes Gyógyszer
Klinikai Koordinátor, TGYKK) feladata az alábbiak szerint:

- A tételes elszámolás alá eső gyógyszerek jelentésével kapcsolatos adatok
orvosi dokumentációban, valamint a medikai rendszerben történő rögzítése az
érintett gyógyszerekre vonatkozóan meghatározott szakmai-, finanszírozási
protokollok (pl.: testsúlyra, kezelési ciklus a felhasznált mennyiséget
meghatározó tényezők) feltételei alapján.
- A protokolloktól való eltérés csak abban az esetben fogadható el, amennyiben
a kezelő orvos által biztosított szakmai indoklás alapján a KK OI EBO
megkéri, és az OEP írásban engedélyezi. Az írásos engedély a jelentéssel egy
időben a KK OI EBO-n rögzítésre kerül.

b) Az eljárási rend hatálya alá eső gyógyszerek kezelőhelyre történő szállítása során
keletkezett kár elszámolása – káreseti jegyzőkönyv alapján – elkülönítetten történik a
szállítási szabályzatok alapján. A kezelőhelynek felróható, felróhatóságát megállapító
jegyzőkönyv alapján bármilyen eredetű hibából adódó finanszírozási veszteségért a szervezeti
egység vállal felelőséget.
c) A kezelőhely negyedévente köteles készlet leltárt felvenni és azt a Gyógyszertár által
rendszeresített formanyomtatványon (VII. sz. melléklet) dokumentálni.
(2) Jelentési felelősség az OEP adatlap elszámolási rendszerében: A tételes elszámolás alá
eső

gyógyszerekkel

kapcsolatos

adatszolgáltatási

kötelezettség

vonatkozásában

a

kezelőhelyek orvosai teszik meg a jelentést az OEP által üzemeltetett elektronikus adatlap
rendszerben az adatlap.oep.hu címen. Az orvos által felvitt adatok utólagos, központi
6

módosítására nincs lehetőség, azt kizárólag az orvos egy javító tétel megküldésével teheti meg.
A

kezelőhelyek

által

megküldött

szállítólevélszámok

rögzítése

a

http://adatlap.oep.hu/belepteto_intezet3/ címen a Gyógyszertár feladata.
(3)

A

gyógyszertár

havi

összegző,

értékelő

nyilvántartási

és

belső,

intézményi

adatszolgáltatási kötelezettsége: Az OEP által kijelöltek maradéktalan betartása mellett, a
Gyógyszertár a KK tételes finanszírozású gyógyszerekre vonatkozó beszerzéseit és klinikai
bontásban a belső-kiadásait havonta, a tárgyhót követő 5. napig a KK OI EBO-nak és a KK
általános főigazgató-helyettesnek megküldi. A kezelőhelyek 2012. március 1. követő
időszaktól a klinika gyógyszertári felhasználásait összegző aktuális havi jelentés részeként
kapják meg a tételes elszámolás alá eső gyógyszerek felhasználási adatait.
(4) A KK OI EBO havi összegző, értékelő nyilvántartási és belső, intézményi adatszolgáltatási
kötelezettsége: Az OEP által kijelöltek maradéktalan betartása mellett, a KK OI EBO feladata
a készítményekre megállapított kvóta emelésének megindítása (kezelőhelyi indoklás alapján),
valamint az eredményről a Gyógyszertár haladéktalanul tájékoztatása. A KK OI EBO (3)
pontban meghatározott összegzéseket összeveti a KK tételes finanszírozású gyógyszerekre
vonatkozó OEP visszaigazolt adataival.
(5) Az eljárási rend hatálya alá es gyógyszereket felhasználó klinika belső, klinikai
nyilvántartási kötelezettsége: Az OEP által kijelöltek maradéktalan teljesítése mellett a
klinikai igazgatója által elrendeltek szerint helyi, belső klinikai adatnyilvántartást kell vezetni.

14.§ Jelen utasítás 2012. május 10. napján lép hatályba

Pécs, 2012. május 8.

Dr. Kollár Lajos
a Klinikai Központ főigazgatója
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I.

sz. melléklet

OEP adatlap elszámolási rendszerébe tartozó tételes elszámolás alá eső
gyógyszerek
2012. február 1-től:
Cimzia, Enbrel, Humira, Mabthera (reumatológiai indikációban), Orencia,
Remicade, Roactemra, Simponi, Stelara
2012. március 1-től:
Actilyse, Erbitux. Iressa, Lucentis, Mabcampath, Mabthera (hematológiai
indikációban), Tyverb, Velcade, Visudyne, Zevalin
2012. május l-től:
agalsidase alfa (Replagal), agalsidase béta (Fabrazyme), bevacizumab (Avastin),
nelarabin (Atriance), pemetrexed (Alimta), trastuzumab (Herceptin)
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II.

sz. melléklet
Egyedi gyógyszerigénylő lap
tételes elszámolás alá eső gyógyszerek rendeléséhez

Címzett:

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár
7624-Pécs, Honvéd u. 3., Tel.: (72) 536-284, Fax: (72) 536-001/35020

Feladó:

PTE KK ……………………………………………….. Klinika
…………………………………………………………. Osztály

Rendelt gyógyszerek adatai:
Gyógyszer megnevezése

Rendelő orvos neve

Rendelt
mennyiség

Expediált
mennyiség

A gyógyszert rendelő neve és aláírása:…………………………………………………………

Dátum: …………………………………………..

A PTE KK Gyógyszertárban a gyógyszert expediálta: …………………………………….…

Dátum: ………………………………………

A gyógyszer mellé az aláírt, lepecsételt, dátummal ellátott szállítólevél másolatát
mellékeltük:

 igen

A kezelőhely részéről átvette: ………………………
Dátum

……………………………………
Aláírás
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III.

sz. melléklet
A biológiai terápiára vonatkozó
alkalmazására jogosult orvosok:

tételes

finanszírozású

gyógyszerek

Név

Releváns
szakmacsoport
DR. BATTYÁNI ZITA
Bőrgyógyászat
DR. VÁRSZEGI DALMA
Bőrgyógyászat
DR. PÉTER IVÁN
Bőrgyógyászat
DR. HORVÁTH GÁBOR
Bőrgyógyászat
DR. MOEZZI MEHDI
Bőrgyógyászat
DR. KOVÁCS LASZLÓ ANDRÁS
Bőrgyógyászat
DR. LENGYEL ZSUZSANNA
Bőrgyógyászat
HAMPELNÉ DR. SZÁSZ ORSOLYA Bőrgyógyászat
DR. PAKODI FERENC
Gastroenterológia
DR. VINCZE ÁRON
Gastroenterológia
DR. SZABÓ IMRE
Gastroenterológia
DR. GÓDI SZILÁRD
Gastroenterológia
DR. LOMB ZOLTÁN
Gastroenterológia
DR. BAJOR JUDIT
Gastroenterológia
DR. TÓTH GERGELY PÉTER
Gastroenterológia
DR. CZIMMER JÓZSEF
Gastroenterológia
DR. ILLÉS ANITA
Gastroenterológia
DR. CZIRJÁK LÁSZLÓ
Reumatológia
DR. BEKE GABRIELLA
Reumatológia
DR. VARJÚ CECÍLIA
Reumatológia
DR. SÜTŐ GÁBOR
Reumatológia
DR. HORVÁTH GÁBOR
Reumatológia
DR. KUMANOVICS GÁBOR
Reumatológia
DR. T. KOVÁCS KATALIN
Reumatológia
DR. HOBOR RENÁTA
Reumatológia
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IV.

sz. melléklet
MEGBÍZÁS TÉTELES ELSZÁMOLÁSÚ GYÓGYSZER
RENDELÉSÉRE, KEZELÉSÉRE, JELENTÉSÉRE
(Tételes Gyógyszer Klinikai Koordinátor)

Meghatalmazom,
…………………………… (név)

………………. (beosztás)

…………………………… (név)

………………. (beosztás)

,illetve

,hogy a ............................................................ kezelőhely
tételes
elszámolású
gyógyszerrendeléseit az Egyetemi Gyógyszertárnak leadja, a tételes elszámolású
gyógyszereket kezelje.
A megbízás az alábbi időtartamra vonatkozik: …………………………………..
Meghatalmazom,
……………………………… (név)

………………. (beosztás)

……………………………… (név)

………………. (beosztás)

,illetve

,hogy a ............................................................ kezelőhely tételes elszámolású gyógyszerek
jelentési kötelezettségét koordinálja.
A megbízás az alábbi időtartamra vonatkozik: …………………………………..

Pécs, 201… év ………………. hó ………. nap

Meghatalmazó
Klinika Igazgató

Meghatalmazott
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V.

sz. melléklet
Speciális szerződési feltételek tételes finanszírozású gyógyszerek szállítására
vonatkozóan
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VI. sz. melléklet
OEP-KK megállapodás a tételes finanszírozású gyógyszerekre vonatkozóan
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VII. sz. melléklet

Készlet ellenőrző lap
tételes elszámolás alá eső gyógyszerek vonatkozásában
Továbbítandó: Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Egészségbiztosítási Osztály
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központi Gyógyszertár
Feladó:

PTE KK ……………………………………………….. Klinika
…………………………………………………………. Osztály

Gyógyszer megnevezése

Mennyiség

Dátum: …………………………………………..
A készletet ellenőrizte :
……………………………………………………………………………………..

tételes gyógyszer klinikai koordinátor

…………………………………………………………………………………

klinikaigazgató
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