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Tisztelt Mozgó Szakorvosi Szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató
Partnerünk!
Tisztelt Asszonyom/Uram!
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2011. július 1. után a mozgó
szakorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatókra is
kiterjeszti az Elektronikus Jelentésbeküldő Rendszer (eJelentés)
használatát.
Az eJelentés rendszer 2009. óta már sikeresen működik több egészségügyi
szolgáltató szektorban, így a gyógyszertárak, GYSE forgalmazók, a
gyógyfürdők, valamint 2011. január óta a háziorvosi ellátást, illetve 2011.
március óta a háziorvosi ügyeleti ellátást nyújtó, illetve a betegszállító
szolgáltatók körében is.
A rendszer célja, hogy egyszerűsítse a jelentésbeküldés folyamatát,
adatátviteli vonalon (interneten) keresztül tegye lehetővé a havi teljesítményjelentések elektronikus úton történő beküldését közvetlenül az OEP részére.
A jelentések adatátviteli vonalon történő beküldése esetén az adott ellátási
forma szerinti kísérőjegyzéknek megfelelő adattartalmú visszaigazolást
(kísérőjegyzék) az OEP készíti el és küldi vissza szintén adatátviteli
vonalon a mozgó szakorvosi szolgálatokat működtető szolgáltatók részére.
A rendszer céljáról, funkcióiról, használatáról, a bevezetés tervezett
ütemezéséről az alábbi két internet címen találhat további információkat:
http://www.oep.hu/ejelentes
https://ejelentes.oep.hu/ejelentes/segedletek.jsp

A beküldéshez szükséges regisztrációt 2011. június 15-től lehet elvégezni.
Minden mozgó szakorvosi szolgálatot működtető szolgáltatóhoz külön
szolgáltatói „eJelentés beküldő” jogosultságú felhasználó szükséges. Az
eJelentés használatához a felhasználói jogot az illetékes területi
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adminisztrátorától igényelhet. Az igényéhez mellékelje saját e-mail címét.
Erre azért van szükség, mert a jelentés beküldés érvényesítése e-mailben
történik, és a rendszerben kezelt különféle eseményekről is e-mailben kap
tájékoztatást.
Amennyiben a regisztrációval, vagy a rendszer használatával kapcsolatban
bármilyen nehézsége támad, kérjük hívja a területileg illetékes
egészségbiztosítási kirendeltség finanszírozási szakterületén dolgozó
ügyintéző (már ismert kapcsolattartó) munkatársat, illetve keresse fel
http://www.oep.hu/ejelentes internetes oldalt, ahol további információkat
talál a rendszer használatával kapcsolatban.
Az első elektronikus jelentések küldésére a 2011. június havi jelentési
kötelezettségének teljesítésekor, 2011. július elején kerülhet sor.
Reméljük, elégedett lesz az e-Jelentés rendszer használatával, melynek
elsődleges célja az egészségügyi szolgáltatók munkájának megkönnyítése, az
adminisztrációs terheik csökkentése.
Budapest, 2011. június „

”
Tisztelettel:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
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