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Az előadás célja 

• Az új OEP ártámogatási 
jelentéselszámoló rendszer 
bemutatása az elszámolók 
és a fejlesztők számára 
különös tekintettel a gyse 
elszámolásra 



Az ártámogatási jelentőrendszer 
átalakításának céljai 

A jelentéselszámoló rendszer korszerű informatikai platformon történő megújítása 

Felkészülés az e-recept funkcionalitásra 

Az elszámolórendszer átláthatóságának növelése 

Rugalmasság, az ártámogatás szakmai kihívásainak való megfelelés támogatása 

Profiltisztítás (integráció és szeparáció) 

Intelligencia beépítésének lehetősége 

A szolgáltatók számára az elszámolással járó kockázatok csökkentése 

Beteg- és szolgáltatói elégedettség növelése 



Az új elszámoló rendszer előnyei 

Beteg 

Elektronikus 
pénztárca teljesen 
naprakész kezelése 

Biztonságos 
gyógyszer- és gyse 
kiadás elősegítése 

Szolgáltató 

Elszámolási 
kockázatok 

csökkentése 

Online információ 
az 

elszámolhatóságról 

Rendszergazda 

Átláthatóbb 
fejlesztési 

dokumentáció 

Korszerűbb 
platform 



Kapcsolódási pontok és belső tagolás 
Partner

Online
Vényfeldolgozó

(OVF)
Vényellenőrző

OVF Közgyógy modul

Online előzetes ellenőrzés 
és közgyógy pénztárca 

kezelés

Rendszeres (dekádos) 
jelentés

Tranzakció napló

Tranzakciós kód a kapcsolat

Kategorizált ellenőrzési kérés

Forrás.net (ERP)

Ellenőrzési eredmény

Utólagos közgyógy 
pénztárca kezelés
Jelentés alapján

PUPHA KGY2005 TAJ BSZJ Vény és Orvos pecsét

KCREME

iktatás

EME engedélyek

AdattárházeFORM

Centrumok E-jelentés

szerződések



Változások a jelenlegi elszámolási 
rendszerhez képest 

Online szolgáltatások 

• A szolgáltatók a kiadás előtt bekérdezhetnek az OEP-hez 

• Azonnali válasz, 

• A jelentéselszámoláskor más válasz nem érkezik 

Jelentés 

• Jelentési rekordszerkezet 

• Jelentési formátum (xml, offline) 

• Változó kódszótárak 

Üzemeltetés 

• Túl sok bekérdezés esetén riasztási küszöbérték 

• Elszámolóhely v. elszámoló szoftver online bekérdezésének felfüggesztése 

Szerződéses adatok kezelése 

• Szerződéskezelő rendszerben (2.3.7.2 alprojekt) 

• Közvetlen kapcsolat az elszámolórendszerrel 

• Szerződés típus alapján történő elszámolási korlátozások 



Fontosabb változások a jelenlegi 
elszámolási rendszerhez képest 2. 

Korrekciók 

• Online nem lehet korrekciót beküldeni, csak tétel visszavonást 

• Pénzügyi követelések átadása az OEP pénzügyi rendszerének 

Duplavényes elszámolások 

• Online figyelmeztetés 

Közgyógy – elektronikus pénztárca 

• Kezelés az OVF-n keresztül 

• Üzemkiesés esetén ki kell adni a betegnek a gyógyszert, a kapcsolat helyreállása után haladéktalanul 
fel kell küldeni a jelentést 

• Korrekció/nem bekérdezés esetén a szolgáltató kockázata, ha a keret negatívba menne 

• A jelentésbeküldéskor megadott adatoknak van prioritása 



Fontosabb változások a jelenlegi 
elszámolási rendszerhez képest 3. 

GYSE szolgáltatók 

• Gyártási szám helyére egy OEP által definiált szintaxisnak megfelelő termékazonosító lép 

• új mezők a jelentési rekordszerkezetben: állapotváltozás, oldaliság jelzése 

• Kihordási időn belül csak állapotváltozás esetén lehet új eszközt kiadni 

• A rendszer felkészítése , hogy a jövőben a javításhoz kapcsolódóan az elszámolt javítás százalékos 
arányát visszaadja a termék árához viszonyítva (az új gyártási számhoz kapcsolódóan) 

Ellenőrzések 

•Dokumentált ellenőrzések 

•Értelmezhető hibajelzések visszaadása a szolgáltatóknak 

•Az OEP fenntartja a jogot, hogy legyenek nem publikált ellenőrzések is 

Egyedi engedélyek elszámolása 

• Az elszámolórenszerbe előre felvitt adatok alapján 

•Az engedélyezett mennyiségek is online ellenőrizhetőek lesznek 

Elszámolószoftverek újraminősítése 

•Online tesztrendszeren keresztül 



Fejlesztői dokumentáció 

Fejlesztői dokumentum 

• A Fehér Könyv helyett 

• OEP honlapon elérhető: 
http://www.oep.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/informatika/bever_elsz.html 

• Interface leírások, esetleírások 

Mellékletek 

• XSD 

• Xml-ek (kérdés – válasz) 

PUPHA szerkezet 

• Optimalizált táblaszerkezet 

• Új mezők 

•  webservice 



Szolgáltatói elszámolószoftverek 
minősítése 

Új koncepció 

• Online minősítés 

Tesztadatok 

• Előre kiadott tesztadatsor 

Tesztszerver 

• Elérhetőség  (később tudjuk megadni) 

• Előre foglalt intervallumban lehet majd tesztelni 



Projekt ütemezés 

A dokumentáció 
konzultációjának indítása 

2015. május 

Külsős fejlesztői dokumentum 
publikálása az OEP honlapján: 

2015. július 

Külsős fejlesztők számára 
elérhető tesztrendszer 

üzembe 
állítása/szoftverminősítések 

kezdete: 

2015. október 

Éles indulás tervezett 
időpontja: 

2016. január 1. 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


