Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Új egészségügyi technológiák befogadása

Az új technológiák befogadásáról rendelkező jogszabályok:
-

-

az egészségügyi technológiák egészségbiztosítási finanszírozásba történő
befogadásának alapelveiről, feltételrendszeréről és részletes szabályairól, valamint a
már befogadott technológiák körének felülvizsgálatáról és módosításáról szóló
180/2010. (V. 13.) Korm. rendelet, valamint
a gyógyító-megelőző eljárások során alkalmazott egészségügyi technológiák
egészségbiztosítási finanszírozásba történő befogadásához kapcsolódó eljárás során
alkalmazandó szakmai szempontrendszerről és szakmapolitikai prioritásokról, valamint
a befogadásához kapcsolódó egyes eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjakról szóló 28/2010. (V. 12.) EüM rendelet

Az e jogszabályok szerinti befogadás tárgyában benyújtott kérelem irányulhat:
-

új eszközt nem igénylő új orvosi eljárásra,
új eszközt igénylő új orvosi eljárásra,
korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazására.

Egy technológia a Korm. Rendelet 2. § 12. bekezdése értelmében akkor tekinthető új
eljárásnak, ha:
-

orvosi közreműködéssel vagy közvetlen orvosi irányítással végzett - az egészségügyi
szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló miniszteri
rendeletben, az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási
tevékenységek
meghatározásáról,
az
igénybevétel
során
alkalmazandó
elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról
szóló miniszteri rendeleti szabályokban, az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L,
valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes
terápiákról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, a fogászati ellátás tevékenységi
kódlistájának alkalmazásáról szóló miniszteri rendeleti szabályokban, továbbá a
gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható
homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló miniszteri
rendeleti szabályokban nem szereplő - egészségügyi tevékenység, amelyet
diagnosztikus, terápiás, megelőző, rehabilitációs céllal végeznek új módszertan vagy
technológia alkalmazásával, és amely
a) a már korábban is alkalmazott, azonos ellátási célú orvosi eljárásokhoz képest
aa) diagnosztika esetén a vizsgálati cél szempontjából releváns jellemző legalább egy
paraméterrel eltérő értékét határozza meg, vagy a jellemző paraméter értékének
mérési pontosságát, megbízhatóságát módosítja vagy
ab) megelőzés, terápia, rehabilitáció esetén az alkalmazásával a beteg egészségi
állapotának legalább egy, az eljárás célja szempontjából releváns értékét javítja
vagy
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egészségi állapot, betegség korábban nem kezelt elváltozásának megszüntetésére,
javítására, romlásának megakadályozására irányul.

Befogadási eljárás megindulása:
-

a befogadási eljárás kérelemre indul, amennyiben a termék/eljárás a fentiek szerint a
már befogadott eljárásokhoz képest többletértékkel rendelkezik
ennek tényét orvosszakmai adatokkal szükséges alátámasztani és az erről szóló
dokumentációt benyújtani
ebben az esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Korm. Rendelet alapján
megindítja a technológiabefogadási eljárást, amennyiben az EüM rendelet 3. §-ában
meghatározott eljárási díjat (új eszközt nem igénylő új eljárás esetén 550 000 Ft, új
eszközt igénylő új eljárás esetén 750 000 Ft) a kérelmező megfizeti, és az erről szóló
igazolást a kérelem benyújtásával egyidejűleg az OEP részére megküldi.

A kérelem részei:
-

-

A csatolandó dokumentumokat az OEP Szakmai honlapján, a Technológiabefogadás
menüpont alatt is elérhető, mellékelt tájékoztató tartalmazza, ezek közül a kitöltendő
(eszközös vagy nem eszközös kérelemhez tartozó) adatlap, illetve az „A” és „B”
melléklet megtalálható az előbbi webhelyen
E csatolmányokon túl az OEP honlapján elérhető, kitöltendő adatlap – eszközös
kérelem esetén – 8. pontjában, – nem eszközös kérelem esetén – 5. pontjában felsorolt
dokumentumokat szükséges benyújtani
o mindkét esetben szükséges csatolni egy magyar nyelvű technológia-elemzést,
amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által az egészség-gazdaságtani
elemzések készítéséhez kiadott szakmai irányelve (2013. Egészségügyi Közlöny,
LXIII. évf. 3. szám, 579-600. oldal) alapján készült, és amelyben a jelenlegi
standard terápiához képest mért eredményeket és költségeket mutatják be.

Az eljárás menete:
-

-

-

-

a Kérelem beérkezését követően az OEP munkatársai ellenőrzik a kérelem tartalmi
elemeinek meglétét (lásd: mellékelt tájékoztató)
amennyiben a dokumentáció nem teljes, az OEP hiánypótlásra szólítja fel a Kérelmezőt
a teljes kérelem birtokában az OEP szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából a
kérelmet megküldi az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, esetlegesen
az Egészségügyi Tudományos Tanács részére
az állásfoglalások kézhezvételét követően az OEP véleményezés céljából megkeresi a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet, és az
illetékes szakmai kollégiumi tagozatokat
e vélemények beérkezését követően az Egészségügyi Technológia-értékelő Bizottság
elkészíti javaslatát, majd az OEP az EüM rendelet 1. számú melléklete alapján értékeli a
kérelmet és dönt a technológia előzetes befogadásáról.
az előzetes befogadást követően (amelyről a Kérelmező határozatban értesül) az OEP a
meghozott határozatot, a miniszter részére készített javaslatot illetve a technológia
költségvetési hatásszámítását megküldi a miniszter részére, aki 3 éven belül dönt a
technológia befogadásáról
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További információ:
-

az OEP honlapján, a Szakmának / Gyógyító-megelőző ellátás/ Technológia-befogadás
menüpont alatt, valamint
az OEP Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Technológia Befogadási és
Adatszolgáltatási
Osztály
munkatársai
szívesen
válaszolnak
bármely,
technológiabefogadással kapcsolatos kérdésre
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