II. évfolyam Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet
2018. 09. 29. Budapest

Szakképzési bevezető,
Gyógyszerészi kompetenciák
változása
2018. szeptember 29.
Sebők Szilvia

2018. szeptember 29-i szakképzési nap
tematikája
1. Szakképzési bevezető, Gyógyszerészi kompetenciák változása
10:00-11:00 Sebők Szilvia
2. Egészségügyi, gyógyszerügyi rendszerek elemzése
11:15-12:15 Surján Cecília
3. Szünet (felkészülés a csoport feladatokra)
12:15-12:45
4. Csoportmunka (ETK): Egészségügyi és gyógyszerügyi rendszer szerepjáték
12:45-14:30 Surján Cecília-Sebők Szilvia/Horváth István

Szakmai feladat és kompetencia viszonya
• Kompetencia fogalma:
• készségek és képességek együttesét jelenti, melyek segítségével valaki
problémamegoldásra képes egy adott területen, jelenti továbbá az
illetőnek azt a hajlandóságát is, hogy a problémamegoldásra való
képességét alkalmazza és kivitelezze. A fogalom magában foglalja az
illető tudását, tapasztalatait éppúgy, mint személyes adottságait.
• A kompetencia a döntést, kivitelezést, megvalósulást szolgáló
képességrendszer.
• Összetevői
•
•
•
•
•
•

ismeretek, tudás
készségek-jártasságok
személyes értékek
attitűd
személyiség
motiváltság

Kórházi, klinikai gyógyszerészet
• Kompetenciák állandósága
• Az adott környezeten múlik, hogy ebből mi valósul
meg
•
•
•
•
•

Intézeti gyógyszerészi feladatok
Menedzsmenttel való kapcsolat
Bizottsági munkák
Osztályos, klinikai gyógyszerészi aktivitás
Egyéb

Kórházi, klinikai gyógyszerészet változások
•
•
•
•
•
•
•

Ösztöndíjrendszer
Béremelés
Fenntartói viszonyok változása
Intézeti gyógyszertárak helyzete
Tételes elszámolás rendje
Országos gyógyszerközbeszerzés rendszere
Kórházi főgyógyszerész kórházi, klinikai
szakképzéshez való kötése

Folytatni kell a
gyógyszerészi
kompetenciák megújítását
és fejlesztését, amelyek
alapját képezik a
közforgalmú és az intézeti
gyógyszertárak
szolgáltatásainak. Fontos
célkitűzés, hogy a
megújított és új
gyógyszerészi
kompetenciák a napi
gyakorlatban is
kiteljesedjenek

- alap- és emelt szintű
gyógyszerészi gondozási
programok bővítését,
tömegesítését és mélyítését,
– a gyógyszertárak
népegészségügyi programokba
történő bekapcsolódása,
– a gyógyszertárnak helyet adó
település egészségügyének
szervezésében való
fokozottabb gyógyszerészi
részvétel.

Kompetenciafejlesztés célja
- A magyar Gyógyszerészi Kamara új 12 pontjának 8.
pontja A gyógyszerész legyen
– gyógyszerszakértő,
– a gyógyszer-alkalmazás
szakértője,
– a gyógyszertári vállalkozás
felelős irányítója és
– képes legyen a
népegészségügyi
programokban
való részvételre.

Rövid és középtávú célok a kórházi, klinikai
gyógyszerészet területén
• Kitörés az alagsorból!
1. Kórházi, klinikai gyógyszerészek számának növelése, fiatalítás
• 2016-tól 18 fő államilag támogatott rezidens+Than Károly ösztöndíj!

2. Infrastrukturális fejlesztések
•
•
•
•
•

jellemzően elavult intézeti gyógyszertárak
citosztatikus keverékinfúzió készítés
teljes parenterális táplálás
gyógyszer és betegbiztonságot szolgáló rendszerek (unit, daily dose)
Infúziós és galenusi gyógyszerkészítés fejlesztése (1-2 kiemelt centrumban)

3. Valós klinikai gyógyszerészi jelenlét
• hazai pilotok
• Gyógyszerészi jelenlét az osztályon, medication reconciliation, biztonságos
gyógyszerosztás, kockázatos gyógyszerek …

• Szabályozási kérdések
• tételes elszámolás
• Közbeszerzés

• Magunknak kell elősegíteni az előrelépést!!!

Kórházi területet érintő makro folyamatok
•

Háttérintézményi kérdések

•
•

Kórházi struktúra átalakítás
Finanszírozási változások,
•
•

•

Bérkérdések
•
•

•

Than Károly ösztöndíj és
állami támogatott rezidensképzés
Kórházi szakgyógyszerész bérek
• 137 ezer Ft (2016.10.01.)
• 100 ezer Ft (2017.10.01.)
• Orvosi bértáblával együtt mozog

Megújított szakképzési rendszer
•

•
•

Várólista
HBCS és német pont változása

rezidens életpálya modell, fiatal szakorvosi ösztönző és
szakgyógyszerészi ösztönző

Ágazati kollektív szerződés
Minimumfeltételek kérdése

Milyen kihívások vannak az egészségügyi
ellátórendszerrel szemben?
• Krónikus nem fertőző betegségek aránya jelentősen
megnőtt
• Nőtt a várható élettartam, csökkent a
csecsemőhalandóság
• Eü. kiadások növekedése nagyobb, mint a GDP
• Az Eü. kiadások a lakosság egy szűk csoportjára
korlátozódnak
• Jelentős intra-internacionális eltérések
• Költségnövekedés nem mutatkozik meg egyértelműen az
eredményességben
• Új eljárások jelentős költségigénnyel járnak
• …

Nemzetközi trendek és potenciális hatásai
• Gyógyszeripari egyesülések, portfolió váltások
• Gyógyszerhiány helyzetek

Magyar egészségügy intézményrendszer
(állandó átalakulásban)
Magyarország Kormánya…
…Emberi Erőforrások Minisztériuma…
…Egészségügyért Felelős Államtitkárság…

Egészségügyért Felelős
Államtitkárság
Az egészségügy
irányítása

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Kórházak tulajdonosa, fenntartója
Egészségügyi Emberi Erőforrás

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő
Egészségügy
finanszírozása

Országos Közegészségügyi
Intézet
Közegészségügy,
járványügy

Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet
Minden ami
gyógyszerügy

Változások összefoglalása I.
2015. március 1-től változás:
•
•
•
•

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (AEEK)
ÁNTSZ-OTH (OKK, OEK, NEFI)
OEP
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet (OGYÉI)
• Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK)
• Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és
Dokumentációs Központ (OBDK)

Változások összefoglalása II.
1312/2016. (VI. 13.) Korm. Határozat a központi hivatalok és a
költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről
•
•

•

•

Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogutódlással - az Emberi Erőforrások
Minisztériumába történő beolvadással átalakul Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő, illetve helyettes Államtitkárság (2017. január 1.)
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság névváltoztatással Nemzeti Családtámogatási
és Társadalombiztosítási Hivatalként működik, amely átveszi az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és utazási
költségtérítéssel kapcsolatos feladatait(2017. január 1.)
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ jogutódlással - az Állami Egészségügyi
Ellátó Központba történő beolvadással - megszűnik, azzal, hogy az orvostechnikai
eszközökkel, gyógyászati célú kábítószerek engedélyezésével kapcsolatos feladatait az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet veszi át (2017. január 1.)
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK)
jogutódlással - az Emberi Erőforrások Minisztériumába történő beolvadással –
megszűnik -> IJSZ (2017. január 1.)

Változások összefoglalása III.
• Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet és az Országos Vérellátó Szolgálat
(önállósága megmaradt) jogutódlással - az Állami Egészségügyi Ellátó
Központba történő beolvadással - megszűnik (2017. január 1.)
• Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogutódlással - az Emberi Erőforrások
Minisztériumába történő beolvadással – helyettes államtitkárság (2017.
március 31.)
• Országos Epidemiológiai Központ az Országos Közegészségügyi Központba
beolvad, és a létrejövő költségvetési szerv megnevezése Országos
Közegészségügyi Intézetre módosul, azzal, hogy az Országos Epidemiológiai
Központ stratégiai és módszertani feladatait az Emberi Erőforrások
Minisztériuma veszi át;
• Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet – az Emberi Erőforrások Minisztériumába
történő beolvadással – megszűnik;– (2017. március 31.)

(Közel)jövőbeni változások
Október 1. után:
• Az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) elnevezése Nemzeti
Népegészségügyi Központra (NNK) változik.
Élén a tisztifőorvos áll
Feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

országos népegészségügyi programok kidolgozása
szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait
ellátja az egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat
közegészségügy (környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdőügyet is –
élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy
sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége
kémiai biztonság
gyermek- és ifjúságügy
Járványügy

http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/f9ebeca413a43c3cdf6fe79809b1e8c9b0f68
9b6/megtekintes

Az egészségügy főbb szereplői
szakmai irányítás
tulajdonosok
finanszírozó
szakmai felügyelet
szakmai érdekvédelem
szakmai szervezetek
betegjogok
ellátottak

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Állam ÁEEK, ((önkormányzat)),
egyéb
működési költség: NEAK
EMMI-Tisztiorvosi terület
MOK, MGyK
Egészségügyi Szakmai Kollégium
IJSZ (Integrált Jogvédelmi
Szolgálat)
Nemzeti Betegfórum

Az állam szerepe az egészségügyben
Feladata:

• egészségügyi ellátórendszer működtetése
• állampolgárok egészségügyi ellátáshoz való
• hozzáférhetőség
• esélyegyenlőség
• minőség biztosítása

•
•
•
•

egészségbiztosítási rendszer működtetése
egészségpolitika, fejlesztés kidolgozása, végrehajtása
népegészségügyi feladatok ellátása
az ágazatot érintő tudományos kutató tevékenység

EMMI/EÜÁT szerepe
ágazati irányító jogköre
• kiterjed minden egészségügyi tevékenységre,
• minden egészségügyi szolgáltatóra,
• egészségbiztosítás, ÁNTSZ felügyelete
irányítja, összehangolja, szervezi
• ellátás rendszerét
• tudományos kutató tevékenységet
• társadalombiztosítással kapcsolatos egészségpolitikát
• népegészségügyi program megvalósítását
• egészségmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat
• szakképzés, továbbképzés
• szakmai felügyeleti rendszer
• gyógyszerügyeket
nemzetközi kapcsolatok
• nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel
• nemzetközi egyezmények
• EU tagság ágazati feladatok

Betegellátás intézményrendszere
alapellátás:

egyéb ellátások:

• háziorvos
• gyermek háziorvos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

szakellátás:
• járóbeteg ellátás
• fekvőbeteg ellátás

ügyeleti ellátás
mentés
betegszállítás
ápolás
hospice
rehabilitáció
orvostechnikai eszközellátás
gyógyszerellátás
pszichoterápiás és klinikai
szakpszichológia
• nem konvencionális eljárások

A magyar egészségügy forrásai
•
•

•
•

•

•

Egészségbiztosítás
• gyógyító szolgálatok működési költségei
Állam
• népegészségügyi feladatok,
• (kiemelt) fejlesztések, beruházások,
• állampolgári jogon járó egészségügyi ellátások
Tulajdonos
• invesztíció (létesítés, pótlás) – VIS maior keret
Állampolgár
• járulékfizetés,
• önrész-vállalás biztosítási szolgáltatásoknál,
• Népegészségügyi Termékadó
• készpénzfizetés a biztosításon kívül eső szolgáltatásokért
Munkáltató
• járulékfizetés,
• foglalkozás egészségügy költségei
Uniós pályázati források

OGYÉI – Országos Gyógyszerészeti és Élelemzésegészségügyi Intézet
Főbb funkciók
- Volt OGYI tevékenységi és feladatköre
- OTH volt országos tisztigyógyszerészet feladatköre
- OÉTI feladatköre
- TEI feladatköre
- Orvostechnikai eszközök
- Volt ENKK fokozottan ellenőrzött szerekre vonatkozó
feladatai

Volt OGYI feladatkör
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hatósági, szakhatósági, ellenőrzési feladatok ellátása jogszabályok által meghatározott
esetekben
Megkeresésre részt vesz a feladatkörét érintő jogszabályok előkészítésében
Megkeresésre közreműködik az Európai Közösségi jogharmonizációból fakadó
feladatokban
Kialakítja és működteti a feladatkörével kapcsolatos adatokra vonatkozó bejelentési,
nyilvántartási, információs, tájékoztatási rendszereket,
Nemzetközi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn a feladatai ellátásával
összefüggésben, együttműködik a tagállami társhatóságokkal,
Együttműködik az Európa Tanács Gyógyszerminőségi és Egészségügyi Főigazgatóságával
(EDQM)
Együttműködik az Egészségügyi Világszervezettel,
A gyógyszerészet területén az Egészségügyi Minisztérium szervezési-módszertani,
továbbképző és tudományos-kutató alapintézménye
Szerkeszti és rendszeresen kiadja a Magyar Gyógyszerkönyvet, Szabványos vénymintákat
(Formulae normales)
Rendszeresen elemzi a gyógyszerfelhasználást a gyógyszerterápia korszerűsítésének
előmozdítása érdekében
Fejleszti a gyógyszerészeti módszertant, módszertani leveleket ad ki,

Tisztigyógyszerészet feladatai gyógyszerügyek
területén
Feladatkör

Hatáskör
GYÓGYSZERELLÁTÁS FELÜGYELETE

–

gyógyszerforgalmazás,

engedélyez

–

gyógyszerészeti tevékenység,

ellenőriz,

–

kábítószerforgalmazás felügyelete,

nyilvántart,

engedélyezése, külső

intézkedik,

minőségellenőrzése

felügyel

személyi jog

engedélyez

gyógyszertár létesítési, működés

engedélyez
gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás engedélyez

Gyógyszerellátás
Gyógyszergyárak, és szervezetek
• MAGYOSZ
• IGY
• Generikus Egyesület
• VÉFE
Gyógyszernagykereskedők
• gyógyszernagykereskedelem:
-azon gyógyszerellátási tevékenységek összessége, amely
eredményeként a gyógyszer az előállítótól a közvetlen lakossági
gyógyszerellátóhoz jut
• külön OGYÉI engedéllyel végezhető
• feladat:
- beszerzés, átvétel, készletezés, (szétmérés),
rendelésfelvétel, összeszedés, csomagolás, kiszállítás,
számlázás
• folyamatos minőségbiztosítás
• gyógyszernagykereskedők:
- Hungaropharma, Phoenix, Viridis Pharma stb.
Gyógyszertárak
• egészségügyi szolgáltató intézmény

Gyógyszerellátás-Gyógyszertárak
közforgalmú gyógyszertár
• 2330 közforgalmú gyógyszertár
• 5030 gyógyszerész, 6850 gyógyszertári asszisztens, 2900 egyéb
beosztású alkalmazott
fiók gyógyszertár
• nincsenek meg a közf. gytár. létesítésének feltételei, legközelebbi
közf.gytár. gyógyszertár vezetőjének irányítása alá tartozik (600
gytár)
• egész évben, vagy meghatározott időszakban működik
kézi gyógyszertár
• ahol nincs közforgalmú gytár.
• háziorvos, állatorvos működtetheti
• gyógyszerek beszerzése a legközelebbi gyógyszertárból
intézeti gyógyszertár
• cc. 110 intézeti gyógyszertár, 70 zártforgalmú gyógyszertár
• Fekvőbeteg gyógyintézet, ill. állateüi intézmény kérelme
• Minimum 200 ágy

Gyógyszerügy-finanszírozás
beteg támogatására alkalmazható módszerek
• beteg közvetlen támogatása a biztosítótól
• gyógyszertárral áll elszámolásban az egészségbiztosító
főbb elemek
• A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény,
és a végrehajtásáról szóló 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet szerint végzi a
gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz és a gyógyfürdő támogatások
elszámolásával kapcsolatos feladatokat
• meghatározott feltételek alapján szerződéskötés a gyógyszertárat
működtetővel
• utófinanszírozás (1-2 hét)
• gyógyszerár támogatási rendszer
• közgyógyellátás

Hol történik egyáltalán gyógyszertámogatás?
• Közvetlen lakossági gyógyszerellátás (támogatott
készítmények)
• Speciális beszerzésű gyógyszerek
• Haemofilia kezelése, Hepatitis C kezelése

•
•
•
•

Fekvőbetegellátás során alkalmazott gyógyszerek
Speciális finanszírozási kassza un. tételes gyógyszerek
Árva, orphan gyógyszerek finanszírozása
Egyéb specialitások
• Járóbeteg egyedi méltányosság
• Fekvőbeteg egyedi méltányosság

• Kötelező és kötelezően ajánlott védőoltások

Fenntarthatóság, finanszírozási
kockázatmegosztási technikák
•

Magasvérnyomás betegség (2014)
•
•
•

•

Myeloid leukaemia (2014)
•
•
•

•

3 375 fő
8 662 258 631 Ft támogatás
2 566 595 Ft/fő támogatás

max. egy főre jutó egyedi mélt. (2014)
•

•

2 798 990 fő
28 784 118 581 Ft támogatás
10 263 Ft/fő támogatás

90 090 000 Ft

Speciális orphan gyógyszerek (2014)
•

92 500 000 Ft/fő támogatás

• Nagyértékű terápiáknál eredményesség alapú megállapodás
Forrás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár, 2014

Mégis hogyan lehet egyensúlyt teremteni?
• Bevételi és kiadási oldalra ható intézkedés rendszerek
• Bevételi oldal
• Gyógyszergyártói hozzájárulások 20%
• Támogatási összeg az alap
• Specialitások, kivételek

• Spanyol modell (2012. 08.01.)
• több, mint 6 éve közfinanszírozásban részesül, nem
rendelkezik versenytárssal, 10%-os befizetés
• Orvoslátogatók után fizetendő díj éves összegének 10 millió
forintra emelése
• Támogatás volumen szerződések újrakötése

Mégis hogyan lehet egyensúlyt teremteni?
• Kiadási oldal I.
• Generikus program = belső referenciaárképzés

• Vaklicit és preferált referencia ársáv rendszer kialakítása
• Generikus készítmények piacra kerülésének gyorsítása
• Generikus belépésnél kötelező árcsökkentés növelése (3010-10%-ról, 40-20-10-5-5-5%-ra)
• Kombinációs fixesítés elindítása
• Kötelező tájékoztatási rendszer (blokkon)

Mégis hogyan lehet egyensúlyt teremteni?
• Kiadási oldal II.
– Nagyértékű biológiai gyógyszerek kórházi tételes elszámolású rendszerbe való
átsorolása
– Az eredményalapú támogatási rendszer és a betegségregiszter elindítása (új
tám.vol. szerződések)
– beteg-együttműködést elősegítő gyógyszertámogatás feltételeinek kialakítása
• analóg inzulin támogatása
– Biohasonló támogatási rendszer
– Közgyógyellátási rendszer szigorítása
• adott hatóanyagoknál csak preferált termék érhető el
– Gyógyszerfelírás és kiváltás módosítása
– Terápiás felülvizsgálat, finanszírozási protokollok
• un. EÜ pontok rendszere

Biosimilar kérdés
• modern, biotechnológiai úton előállított,
fehérjealapú készítmények
• klinikai vizsgálatokkal alátámasztott terápiás
egyenértékűség
• a fehérjék sajátosságai miatt a gyógyszerek
közötti váltás kockázatokat hordoz
• biztosító ennek ellenére sem tekinthet el a
biotechnológiai úton előállított szerek
szabadalmi védettségét követően megjelent
olcsóbb termékek megtakarítási képessége is
lényeges

Biohasonló gyógyszerek új támogatási rendje
• Biohasonló gyógyszerek új támogatási rendje
• Biológiai csoport képzés OEP OGYTT javaslatra
• „Azonos csoportba kerülnek azok a gyógyszerek, amelyek a finanszírozott indikációs körben
orvosszakmai szempontok alapján egyaránt választhatóak a korábban kezelésben nem részesülő beteg
részére. A csoportképzés során meghatározásra kerül gyógyszerenként az adott gyógyszer
támogatásának alapjául szolgáló terápiás egység, és annak mértéke, hogy az adott gyógyszer hány
napra elegendő terápiás egységet tartalmaz. Ezek alapján kerül meghatározásra a készítmény
közfinanszírozás alapjául elfogadott bruttó fogyasztói árából számított napi terápiás költség. Ennek
során figyelembe kell venni a gyógyszer alkalmazási előírását és a DDD-t.” (32/2004 ESZCSM 10/E§(3))

• Éves licit, melynek két köre van
• Március 1-20. preferált biohasonló gyógyszer (10%-os sáv)
• Március 20. - április 10. második körös licit
• Július 1-től egy évre érvényes

• Preferált biológiai gyógyszer térítési díja 300 Ft, különbséget a biztosító
fizeti
• Ha csak egy brand van, mégegy bevonható

Biohasonló gyógyszerek új támogatási rendje
• Biohasonló gyógyszerek új támogatási
rendje
• Nem preferált gyógyszer
• Árat csökkent, vagy támvol és kisebb mint
10% az eltérés akkor 1500 Ft térítési díj
• Árat csökkent, vagy támvol és 10%-30% az
eltérés akkor 1500-3500 Ft térítési díj
• Efeletti esetben kizárás van 180 napos
átmenettel

• Rendelési kvóta
• Új biohasonló esetében 10%
• Licit után első évben 40%
• Licit után második évben 70%

• Jelenleg
• EPO licit volt 40%
• GCSF licit volt 40%

Mégis milyen lehetőségek vannak a drága
terápiák esetén?
•
•
•
•

kockázat megosztási technikák
betegségregiszterek
hatásos-eredményes rés zárása
speciális befogadás, testületi
döntéshozatal, uniós szintű
kockázatvállalás
• egyéb területek megtakarítási
lehetőségeinek kihasználása

Speciális finanszírozási eljárások
• Tételes elszámolás alá eső gyógyszerek (eszközök, eljárások)
• A tételes elszámolás alá eső gyógyszereket az OEP
„természetben” biztosítja a fekvőbeteg intézményeknek (járó,
fekvő, kúraszerű ellátás keretében)
• Kiemelkedően magas értékű gyógyszerek (általában biológiai
készítmények pl. TNF alfa gátlók, humán immunglobulinok
stb.)
• 40-en felüli készítményszám, 2017. február 1-el, és március 1el új készítmények (!!!)
• Szigorú elszámolás (tételes jelentés miligrammra)

Egyedi méltányossági regiszter
• Megnövekedett egyedi méltányosság
kiáramlás
• Olyan be nem fogadott készítményeknél,
ahol a napi terápiás költség meghaladja a
15 ezer Ft-ot, vagy több mint 15 beteg
• Egyedi méltányossági regiszter indítása
• Támogatás-volumen szerződés,
kockázatmegosztása
• Eredményesség vizsgálata
• Hatás a befogadásra

Közbeszerzések a gyógyszerellátásban
•

•

•

Járóbetegellátás
• Különkeret - NEAK
• Haemofilia
• Hepatitis C
Fekvőbetegellátás
• Tételes gyógyszer -NEAK
• Természetben biztosított
• Pénzügyi keret
• Országos közbeszerzés – ÁEEK
• Intézményi közbeszerzések
Oltóanyag ellátás
• Kötelező védőoltások – OKI
• Kötelezően felajánlott – OKI
• Speciális védőoltások - OKI

Köszönöm a figyelmet!

