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A MEOSZ tájékoztatója a koronavírus járvánnyal kapcsolatos
egyes egészségügyi intézkedésekről
Az új koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozása céljából Magyarország
területére kihirdetett veszélyhelyzet, mint különleges jogrend alatt az emberek egészségének
és életének megóvása érdekében több, egészségügyet érintő rendelkezés történt.
A járvány terjedésének megelőzését szolgálja többek közt, hogy látogatási tilalmat rendeltek el
a szociális intézményekben, illetve pl. a korábbi összefoglalóinkban részletesen ismertetett, a
rendszeresen szedett gyógyszerekhez való hozzájutást könnyítő intézkedések is, amelyek
következtében a veszélyhelyzet időtartama alatt már nem szükséges személyesen elmenni a
rendelőbe (pl. az orvos személyes találkozás nélkül is felírhatja a rendszeresen szedett
gyógyszert, amit az eRecept-tel bárki kiválthat a patikában; korábbi szakorvosi javaslatok
érvényességének meghosszabbítása; keresőképtelenségi igazolások elektronikus küldése, stb.).
A következőkben az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos további intézkedéseket ismertetjük.
Ingyenes a COVID19 járvány miatt kötelező ellátás
Fontos tudni, hogy a járvánnyal kapcsolatban kötelezően elrendelt egészségügyi ellátásért,
járványügyi intézkedésért nem kérhető térítési díj.
A járványügyi ellátások nem csak a biztosítottaknak járnak ingyen, annak sem kell fizetnie, aki
elvesztette a munkáját, vagy akár már a járvány kitörése előtt sem volt jogosult egészségügyi
szolgáltatásra, sőt attól sem kérhető térítési díj, akinek TAJ száma sincs. A járványügyi érdekből
végzett szűrővizsgálat, a kötelező orvosi vizsgálat, a járványügyi elkülönítés (karantén), a
fertőző betegek szállítása és minden további ezekhez kapcsolódó egészségügyi ellátást az állam
finanszírozza, ha a kötelezően elrendelt járványügyi intézkedést a NEAK-kal szerződött
egészségügyi szolgáltatónál foganatosítják.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a járványügyi okból elrendelt ellátás jár térítésmentesen és
az ingyenesség magánrendelésre nem vonatkozik.
NEAK telefonos tájékoztatás a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz méltányossági
kérelmek állásáról (kedd, csütörtök 9-15 óra között)
A veszélyhelyzet alatt nem szűnt meg a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök egyedi
méltányossági támogatása, illetve a benyújtott kérelmek elbírálása. A zavartalan gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz ellátás elősegítése érdekében egyébként a patikák és a gyógyászati
segédeszköz üzletek továbbra is a normál rend szerint tarthatnak nyitva.
A NEAK tájékoztatása szerint az egyedi támogatás iránti kérelmek feldolgozása a járványügyi
helyzetben is folyamatos, ugyanakkor a kérelmek elbírálásáról csak előre meghatározott
idősávban tudnak információt nyújtani.
A méltányossági kérelmekkel, a gyógyszer és gyógyászati segédeszközök méltányossági
támogatásával és a kérelmek elbírálásával kapcsolatosan a NEAK kedden és csütörtökön 915 óra között a 06-1-298-2438 telefonszámon ad tájékoztatást.
Adószám: 19002732-2-41 • Postacím: 1300 Budapest, Pf. 141. • Bankszámlaszám: OTP 11703006-20034962

Egyszerűbb gyógyszer engedélyezési eljárások
A Kormány a gyógyszer engedélyezési eljárások egyszerűsítésével is segíti a járvány elleni
küzdelmet.
Az új koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatos, a járvány kezelésével összefüggő hatósági
eljárások során a gyógyszerek forgalomba hozatalára, engedélyezésére irányuló eljárásokat
megkönnyítő különös méltánylást érdemlő betegellátási érdek fennállását a veszélyhelyzet
ideje alatt vélelmezni kell.
Az OGYÉI honlapján közzéteszi azokat a gyógyszer hatóanyagokat, amelyekhez nem kell
előzetes OGYÉI engedély, ha az indikáción túli gyógyszer alkalmazás COVID-19 terápiák
megkezdéséhez szükséges. Ebben az esetben a gyógyszer méltányossági támogatásához
szükséges OGYÉI állásfoglalást a NEAK közvetlenül az OGYÉI-től szerzi be.
Amennyiben tehát a koronavírus ellen alkalmaznának valamely új gyógymódot, akkor ezekkel
az intézkedésekkel az ahhoz szükséges gyógyszer engedélyezési folyamata gyorsítható.
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