(11.) Az e-Jelentés rendszer helyzete

Az e-Jelentés bevezetésének célja az egészségügyi szolgáltatóktól floppy-n és
papíron történő jelentés kiváltása, a korszerű és hatékony kommunikáció
biztosítása a szolgáltatók és a finanszírozó között.
Egyes szakterületek kötelezettségét jogszabály írja elő, másokra (pl. a
háziorvosokra) jelenleg nincs ilyen megkötés. Esetükben a józan megfontolás és
a racionális érvek az átállás motiváló erői.
Az e-Jelentés rendszer nem egy önálló rendszer. A szolgáltatók és a felhasználók
törzsadatait a jogviszony ellenőrzéshez használt rendszerben (OJOTE) tároljuk,
annak adminisztrációs felületén keresztül érjük el és módosítjuk.
A rendszer optimális esetben elektronikus adatkapcsolatot tesz lehetővé az
egészségügyi szolgáltatók jelentést előállító alkalmazásai és az OEP jelentéseket
feldolgozó alkalmazásai között. A jelenleg érintettek körét tekintve kivételek a
háziorvosok, mert az általuk használt rendszerekbe nincs beintegrálva ez a
lehetőség.
A korszerű jelentési formára való átállás fokozatosan történik. Jelenleg a
gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszköz forgalmazók majd – következő
lépésként -– a háziorvosok vesznek részt a rendszerben.
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rendszeren keresztül történő elszámolását a vonatkozó a jogszabály 2010. július
1-től teszi kötelezővé. 2010. február 1-e óta a 2500-ból kb. 1500 patika
regisztrált a rendszerbe.
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A gyógyászati segédeszköz-forgalmazók hasonló kötelezettségének teljesítése is
megkezdődött. Az érintettek kiértesítése után az ő regisztrációjuk 2010. április
1-én kezdődött, eddig kb. 250-en regisztráltak az 1600-ból.
A tapasztalatok alapján továbbfejlesztettük, központosítottuk, lényegében
ügyintézői beavatkozás nélkülivé változtattuk csatlakoztatás folyamatát. A
háziorvosok csatlakozása esetében már ezt az eljárást alkalmazzuk.
A folyamat követése, a support és a hibaelhárítás összetett feladat, amely a
tervek szerint elsősorban a megyei kirendeltségek közreműködésével valósul
meg. A Service Desk feladatok elsajátításához az érintett ügyintézők oktatása
már megkezdődött.
Jelenleg 7 háziorvosi szolgálat küldi a változás, az ambuláns, a KMR és a B300as jelentését az e-Jelentés rendszeren keresztül. Ezek közül az utóbbi kettő
feldolgozása és visszaigazolása már működik, az első kettő tesztelése még
folyik.

Budapest, 2010. április 30.
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