
Miért is kell, avagy miért és kinek „nem kell”? 



"Adjunk vissza minél többet az elvesztett 
lehetőségekből, mert akkor lehetünk büszkék arra, hogy 

itt dolgozunk." 

 

 

 

 
 

 

DR. DOLLINGER GYULA 

A magyar ortopédia megteremtője 



 



 



 



MERRE FOGUNK 
HALADNI? 

Jövőre milyen dia 
következik? 



 

 

 

? 



Gyógyászati segédeszközök alatt - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) 
Kormányrendelet nomenklatúrájával összhangban - azokat az orvostechnikai 
eszközöket (lásd orvostechnikai anyagok és eszközök) értjük, amelyek 
finanszírozása az ún. gyógyászati segédeszköz kasszából történik.  

 

A jelenleg széles körben alkalmazott fogalom a „gyógyászati segédeszközök” 
forgalomba hozatalára két jogszabály: az orvostechnikai eszközökről szóló 
4/2009. (III.17.) EüM rendelet, valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai 
eszközökről szóló 8/2003. (III.13.) ESzCsM rendelet vonatkozik. Ezen rendeletek 
az orvostechnikai eszközökről szóló 93/42/EGK (MDD), az aktív beültethető 
orvostechnikai eszközökről szóló 90/385/EGK (AIMDD), valamint az in vitro 
orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EGK (IVDMDD) irányelvek 
harmonizálásával születtek meg.  

 

A Magyarországon forgalomban lévő, a gyógyászati segédeszköz kasszából 
finanszírozott eszközök többsége az orvostechnikai eszközök körébe tartozik, 
igen kis százalékuk (az önellenőrzésre szolgáló műszerek, tesztcsíkok köre) 
minősül in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek.  

 



 

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 

 

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási 
támogatásba történő befogadásáról, támogatással 

történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 
kölcsönzéséről. 

 



 

 

2006. évi XCVIII. törvény 

 

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a 

gyógyszerforgalmazás általános szabályairól 

 





 

Prevenció esetén  

 /megelőzési céllal/ 

 

 

Korrekció esetén 

 /kórós, káros, gyulladásos, bénulásos, veleszületett 
betegségek, deformitások, végtaghiány, végtag hiányok 

…stb. esetén/ 

 



Páciens biztonságát növeli! 

Megbízható beszállító, forgalmazó! 

Megfelelő képzést megkapott személyzet! 

Gyógyászati segédeszköz ismerettel rendelkező személy 
ajánlja! 

Tudjuk, hogy mi az eszköz „korlátja”! 

Mire „képes” az eszköz! 

Igény esetén más termék ajánlása! 

Esetleges igények megfelelő ellátása! 

Megfelelő dokumentáció és bevizsgált eszközök! 



A felkeresett Áruházakban kapott válaszok? 

 

 

 

 

 

 ….más /””forgalmazók””/ 

 akciós újságjaiban  

látott „termékek”  

 



Az eladók szerint: 

 

Idős embereknek ajánlom…. 

Mozgáskorlátozottaknak jó…./ő más szavakat használt/ 

Persze, hogy biztonságos…… 

Még nem hoztak vissza egyet sem, tehát meg vannak 
vele elégedve…./a vevőszolgálat nem ezt mondta!/ 

Volt itt egy „béna ember” neki mondtam, hogy jó az ő 
gondjára. Neki megfelel. 

A termék felszerelése és üzembe helyezése a vevő dolga! 



 

 

 

 

Biztonsági Kapaszkodó Fürdőszobába |  Felszerelhető bármilyen függőleges 
vagy vízszintes sima felületen másodpercek alatt szerszám használata nélkül.  

Erőteljes két tapadókorong tartja a rudat szorosan, hogy segítséget és 
biztonságot nyújtson,amíg fürdik vagy tusol. Gyorsan, megfelelően és 
könnyen áthelyezhetők a fülek használatával. 

Ideális azoknak, akiknek egy extra mobilis segítségre van szüksége fürdés 
közben. 

 Figyelem: Nem használható arra, hogy megtartsa a teljes testsúlyt.  

Könnyen le és felszerelhető ideális segítőtárs a fürdőszobában. 

 



- Idős, nehezen mozgó nagymamámnak a fürdőszobába mit tud ajánlani 
a biztonságos tisztálkodáshoz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Az áruházban nem lehet fényképezni!  

A termékeket a felírt cikkszám alapján kerestem ki!/ 



- Még nem volt ilyenre példa! 

- Szakember szerelte fel? 

- Elolvasta a használati útmutatót? 

- Megfelelően szerelték fel? 

- Hány kilogramm a használó? /A termék leírásban nem 
szerepelt teherbírás!/ 

- Szakember megvizsgálja! /Kb. két- három hét!/ 

A kedvenc mondatom: 

Nem rendeltetésszerű használat! 



Higienia = görög szó, az egészség megőrzését és a fertőzések 
megelőzését biztosító tisztaság. 

A TISZTÁLKODÁS célja:  
- szennyeződések eltávolítása 
- bőr védelme 
- személyi higiénia biztosítása 
- keringés javítása 
- decubitus megelőzése 
- test felfrissítése 
- kényelem és a komfortérzet biztosítása 
 
Magába foglalja a test-, haj-, köröm-, szájápolást valamint a 
borotválást is.  



Azon eszközök mely ezeket az igényeket teljes mértékben ki tudják elégíteni! Szakember 
szolgálja ki, szereli fel, helyezi üzembe!  

 

Megfelelőségi nyilatkozat,  

bevizsgálás, termék ismertető, 

 dokumentáció /műbizonylat/, 

 garancia biztosítása stb. 

 

 

 

 

 

 

 

Tudom, hogy nem nézhet 

 így ki minden fürdőszoba!  





Játszunk el a gondolattal a XXI. században mi az alapvető és 
mi nem… 
Gondoljuk végig az ellátott páciens életét! 
Nézzük meg egy ellátatlan ember társadalmi nehézségeit. 
Ki dönti el, ki kaphat segítséget és ki nem? 
Ki ítélkezhet valaki másnak az életminősége, életkörülménye 
felett? 
Kinek mi a célja, kinek érdeke a NINCS………..  
 

Árusíthatóak-e orvostechnikai eszközök szakképesítés 
nélkül? 

  
 



Saját felmérés alapján 10-ből 4 páciens állapota romlik a nem 
megfelelő tisztálkodás miatt. 

Ezen termékek „adaptálhatók”! 

A felírt termékek térítési díját nem tudják „kigazdálkodni” a 
támogatás ellenére sem. 

A vényre írt termékek Bruttó Térítési Díja kevesebb, mint 
bármely más kereskedőnél megvásárolható termék ára. 

A gyógyászati segédeszköznek a kihordási idő végéig 
„biztosítani kell a megfelelőségét, a helyes működését!” 

A támogatás csökkentésével, megvonásával még kevesebb 
EMBER számára  lesznek elérhetőek  a minőségi gyógyászati 
segédeszközök………….!!!!! 

 



 



"Adjunk vissza minél többet az elvesztett 
lehetőségekből, mert akkor lehetünk büszkék arra, hogy 

itt dolgozunk." 

 

 

 

 
 

 

DR. DOLLINGER GYULA 

A magyar ortopédia megteremtője 



 

 

 

 

 

 

 

1946. szeptember 5.    -     1997. december 15. 

„A rehabilitáció végső célja az amputáltnál a minél teljesebb élet 
biztosítása!”  



 


