HIRDETMÉNY – fixcsoport újraképzés - 2008. január 31.
Ezúton értesítem az érintett Ügyfeleket, a fix csoportban lévő termékek forgalomba
hozatali engedélyeinek jogosultjait/forgalmazóit, hogy a biztonságos és gazdaságos
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 23. § (6) bekezdése és 24. §
(2) bekezdése, illetve a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: R.) 10. §
értelmében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból eljárást indít a
hatóanyag és terápiás fix csoportok újraképzésére.
A hivatalból indított eljárás kezdőnapja: 2008. február 1. Az ügy iktatószáma: 9539 10- 967//2008 Ügyintézési eljárás határideje: az árváltoztatási kérelmek beadására
2008. február 20. napja [R. 10. § (4)], a támogatásból való kizárás elkerülése
érdekében az árcsökkentések megtételére 2008. március 10. [R. 10. § (5)], az eljárás
eredményének hatályba lépésére: 2008. április 1. [R. 10. § (2)], az új
referenciakészítmények meghatározása alapján a támogatásból való kizárásra 2008.
június 1. Ügyintéző: Dr. Molnár Márk Péter, főosztályvezető
Jelen értesítéssel felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben a megtett - az
OEP Online Webes Licitrendszerén (továbbiakban OWL) és az OEP honlap
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,34923&_dad=portal&_schema=PORTAL
#hirek oldalán közzétett - ajánlathoz képest árváltoztatással kívánnak élni, úgy azt
február 20. napjáig van lehetőségük megtenni. Ezt követően az OEP három
munkanapon belül a R. 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az OEP
honlap
http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,34923&_dad=portal&_schema=PORTAL
#hirek oldalán közzéteszi a referenciakészítményeket, azok támogatását, a
csoportban lévő valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául elfogadott
árához nyújott fix összegű támogatásának összegét. Az új referenciakészítmények
meghatározása alapján a támogatásból való kizárás elkerülése érdekében tehető
árcsökkentésre a R. 10. § (5) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség, 2008.
március 10. napjáig.
Az iratokba történő betekintésre és a nyilatkozattételre az eljárás folyamán
lehetőséget biztosítunk a hivatali munkaidő keretein belül, előzetes időpontegyeztetést követően az OEP Gyógyszerügyi Főosztályán.
Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy az elsőfokú eljárás során elektronikus ügyintézésre
az OWL rendszeren keresztül van lehetőség, az OEP Gyógyszerügyi Főosztályán
előzetesen regisztrált ügyfelek számára, az elektronikus ügyintézéshez megfelelő
elektronikus aláírás alkalmazásával.

