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Az EKOP 2.3.7 projekt fő célja, hogy az OEP alapfeladatainak – az Egészségbiztosítási Alap kezelése
valamint az egészségügyi szolgáltatások és termékek finanszírozása – ellátásához szükséges belső
folyamatok felmérésével és az azokat segítő szakrendszerek megújításával megteremtse a hatékonyabb
feladatellátáshoz és munkavégzéshez szükséges korszerű, egységes informatikai hátteret.
A fejlesztés az OEP informatikai rendszerének megújításával a szervezet működésének, eljárásainak,
folyamatainak az infokommunikációs technológiát kihasználó modernizációját jelenti, mely során egy komplex,
integrált, egységes infrastruktúrájú rendszer kerül kiépítésre.
A nyolc alprojektre osztott fejlesztés fő feladata, hogy biztonságos és folyamatos működési feltételrendszert
biztosítson az OEP szakmai feladatainak ellátásához.
A fejlesztés érinti a közfinanszírozott szolgáltatók szerződéses kapcsolatainak kezelését is, ahol a modernizáció
eredményeként átlátható és ügyfélbarát elektronikus szerződéskötés, szerződéskezelés valósul meg. Az
ügyfélkapcsolati információs rendszer egyszerűsíti a szerződéses kapcsolatból eredő adatszolgáltatásokat
(például: orvosok bejelentése, vényírási szerződések megkötése, vényigénylés) és tájékoztatásokat.
Korszerűsítésre kerülnek a gyógyszertámogatási rendszer, valamint a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók
jelentés-elszámolási folyamatai is. Ezzel párhuzamosan olyan orvosszakmai ellenőrzéseket támogató rendszer
kerül kifejlesztésre, amely az orvosszakmai ellenőrzéseket előkészítéstől lezárásig folyamatában végigköveti és
technikailag támogatja a szakmai munkát. Az OEP TAJ nyilvántartási adatbázisa, és a – szintén elektronikus
közigazgatás operatív program keretén belül, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
által fejlesztett – összerendelési adatbázis közötti kapcsolat is kialakításra kerül, mely segítségével lehetőség nyílik
arra, hogy az egészségügyi ellátást igénybe vevő személy bármely módon azonosítsa magát, valamint
hozzájárulása esetén a szükséges adatait az állam a nyilvántartásaiból biztosítja .
A célok teljesítéséhez egy korszerű informatikai architektúra és szoftverkörnyezet kerül kialakításra, mely biztosítja
a magas üzembiztonságot és a katasztrófatűrő működést is.
A projekt összhangban van az egészségügyi ágazati informatikai fejlesztési koncepcióval. Az előkészület
munkálatai az év elején befejeződtek, jelenleg a megvalósításhoz szükséges beszerzések előkészítése zajlik. A
projekt 2014. december 31-én zárul.

