TÁJÉKOZTATÓ
A 2011. ÁPRILIS 1-JÉN INDÍTOTT FIXESÍTÉSI ELJÁRÁSRÓL
A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő
befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és
kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.14.) EüM rendelet (Rendelet) 9. § (1) bekezdése
értelmében az OEP hivatalból indított fixesítési eljárás során félévente újraképzi a
gyógyászati segédeszközöknek a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7/A. §a és 7/B. §-a szerinti támogatási csoportjait. A fixesítési eljárás a Korm. rendelet 7/A7/C. §-ában foglaltak figyelembevételével funkcionális elvű fixcsoportok (FFXcsoportok) megképzésére vagy újraképzésére vagy rendeltetés szerinti fixcsoportok
(RFX-csoportok) megképzésére vagy újraképzésére irányulhat.
1. RENDELTETÉS
SZERINTI
FIXCSOPORT
(RFX-CSOPORT)
MEGKÉPZÉSÉNEK/ÚJRAKÉPZÉSÉNEK SZEMPONTJAI
A rendeltetés szerinti fixcsoport-képzésben érintett eszközcsoportokat az alábbi
táblázat mutatja:

RFX001
RFX001
RFX002
RFX002
RFX003
RFX003

Érintett
eszközcsoportok
ISO10-kódja
02 06 09 09 03
02 06 09 12 03
02 39 09 06 03
02 39 09 09 03
02 39 09 12 03
02 39 09 15 03

RFX004

09 12 03 03 03

RFX004

09 12 03 06 03

RFX005
RFX005
RFX006
RFX006

12 03 16 03 03
12 03 16 06 03
18 12 18 03 03
18 12 18 03 06

RFX-csoport
száma

Érintett eszközcsoportok megnevezése
Polimer kötszerek, egyéb 20 x 20 cm-ig, steril
Polimer kötszerek, egyéb 20 x 20 cm-től, steril
Öntapadó kötésrögzítő pólyák 4 m x 6 cm-ig
Öntapadó kötésrögzítő pólyák 4 m x 8 cm-ig
Öntapadó kötésrögzítő pólyák 4 m x 10 cm-ig
Öntapadó kötésrögzítő pólyák 4 m x 12 cm-ig
Szobai WC (gurítókerékkel vagy gurítókerék nélkül)
Fix
Szobai WC (gurítókerékkel vagy gurítókerék nélkül)
Gördíthető WC fékkel
Háromlábú botok markolattal
Négylábú botok markolattal
Matracok
Matracok kézipumpával

2. FUNKCIONÁLIS ELVŰ FIXCSOPORTOK (FFX-CSOPORTOK)
MEGKÉPZÉSÉNEK/ÚJRAKÉPZÉSÉNEK SZEMPONTJAI
A Rendelet 9/A. § (2) bekezdése szerint az OEP az FFX-csoportokat - a Korm.
rendelet 7/A-7/C. §-ában foglaltak figyelembevételével - kötelezően megképzi
azokban a funkcionális csoportokban,
a) amelyekbe méretsorozatos vagy adaptív gyógyászati segédeszközök kerültek
besorolásra,
b) amelyek legalább két befogadott eszközt tartalmaznak,

c) amelyekben a referenciaeszköz meghatározható, és az az adott funkcionális
csoportban nem a legmagasabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árú,
közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjú eszköz,
d) amelyek darabszámban kifejezett összforgalma a fixesítési eljárás kezdőnapját
közvetlenül megelőző hónap kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot
vizsgálva meghaladta az 50 beteg számára egy év alatt felírható maximális
mennyiséget, és
e) amelyek nem kombinált kiszereléseket tartalmaznak.
3. KIZÁRANDÓ ESZKÖZÖK
A Rendelet 9/B. § (1) bekezdése szerint a 9-9/A. § szerinti fixesítési eljárásában az
OEP kizárhatja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha az eszköz
a) támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdőnapját
közvetlenül megelőző hónap kezdőnapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapot
vizsgálva legalább hét egymást követő hónapban az összes támogatási jogcímet
együttesen figyelembe véve az elszámolt ártámogatás tekintetében a 0,5%-ot nem
érte el, és befogadására az ezt megelőző időszakban került sor, vagy
b) adott támogatási csoportban meghatározott fix összegű támogatású, és
közfinanszírozás alapjául szolgáló ára, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési
napidíja a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál a Korm. rendelet
7/A. § szerinti FFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 50%-kal, RFXcsoportba tartozó eszköz esetében legalább 100%-kal magasabb.
(2) Az (1) bekezdés szerint kizárt gyógyászati segédeszköz a kizárást követő egy
évig ismételten nem fogadható be, kivéve, ha a forgalomba hozó a termékre
vonatkozóan olyan befogadási kérelmet nyújt be, amelyben a javasolt közfinanszírozás
alapjául szolgáló ár, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíj
megegyezik az adott funkcionális csoport referenciaeszközének közfinanszírozás
alapjául szolgáló árával, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjával,
vagy annál alacsonyabb.
(3) A (2) bekezdés szerinti befogadási kérelemről az OEP gyorsított eljárásban dönt.
3.1. Azon eszközök köre, melyekre az OEP nem érvényesíti a kizárást 0,5%
forgalmi részesedés hiányában
A kizárás nem vonatkozik:
• az egyedi méretvétel alapján egyedileg készített eszközökre, az egyedi
esetek/betegek egyedi jellegű eszközökkel történő folyamatos ellátásának
biztosítása érdekében,
• egyazon forgalomba hozó olyan eszközeire, melyek különféle
alakjuk/típusuk/fazonjuk/méretük/színük miatt a funkcionális csoportban
egyenként jelennek meg; ezen eszközök egyéb támogatási módszerrel történő
rendezése indokolt; ilyenek a sztómaterápiás eszközök, parókák,
emlőprotézisek, melltartók,
• azon tartozékokra, melyek kizárólag egy adott típusú eszközzel kompatibilisek,
akkor is, ha az eszköz már nem támogatott; ilyenek a tesztcsíkok,

• azon eszközökre, melyek nem szerepeltek a támogatási listán a vizsgált időszak
teljes szakaszában, mert időközben befogadott eszközök vagy időközben
jogszabály által megszüntetett, majd ismét támogatott eszközök, így nem
rendelkeztek forgalommal vagy forgalmi részesedésük 0,5% alatti; ilyenek:
szemüveglencsék 0.00-6.00 D, hallásjavító készülékek kiegészítői és
fülillesztékek (21 45 24).
3.2. Azon eszközök köre, melyekre az OEP nem érvényesíti a kizárást a
referenciaeszköz árától FFX-csoportban 50%-kal, RFX-csoportban 100%-kal
magasabb árú eszköz esetében
A kizárás nem vonatkozik
• az egyedi méretvétel alapján egyedileg készített eszközökre az egyedi
esetek/betegek egyedi jellegű eszközökkel történő folyamatos ellátásának
biztosítása érdekében.
Budapest, 2011. április 1.
Bidló Judit
főosztályvezető

