Gyógyászati segédeszköz vásárlásához szükség van vényre?
A gyógyászati segédeszközök nem vénykötelesek, ezért, aki gyógyászati segédeszközt akar
vásárolni, csak akkor van szüksége vényre, ha lehetősége van azt társadalombiztosítási támogatással
(TB) igénybe venni, illetve amennyiben a beteg jelzi, hogy egyedi támogatás iránti kérelmet kíván
benyújtani az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (OEP). Vény nélkül a termék teljes árát a
vevő fizeti ki.

Kitől lehet tájékoztatást kérni a gyógyászati segédeszközök támogatásával
kapcsolatban?
A kezelőorvostól
Az orvos a gyógyászati segédeszköz rendelésekor tájékoztatja a beteget a gyógyászati segédeszköz
kihordási idejéről, rendeltetéséről, a társadalombiztosítási támogatás mértékéről, összegéről és a
beteg által fizetendő összegről, illetve a vénybeváltás 90 napos határidejéről is.
Továbbá az orvosnak tájékoztatni kell a betegét az orvosszakmai szabályok és a gyógykezelésre
vonatkozó jogszabályok figyelembevétele mellett a gyógyászati segédeszközzel való ellátás
alternatíváiról, illetve az azonos funkcionális csoportba tartozó gyógyászati segédeszközök beteget
terhelő várható költségei közötti különbségekről. E tájékoztatás tényét a beteg a vény hátoldalán, a
korábban igénybevett gyógyászati segédeszközökre vonatkozó nyilatkozatának aláírásával
egyidejűleg igazolja.
A gyógyászati segédeszközt rendelő orvos és az eszköz kiszolgáltatója is köteles tájékoztatni a
beteget a rendelkezésre álló, az egészségbiztosító által támogatott azonos funkcionális csoportba
tartozó alacsonyabb térítési díjú gyógyászati segédeszközről, valamint az adott termékek áráról,
társadalombiztosítási támogatásáról és a térítési díjak közötti különbségekről.
Ezt a tájékoztatást úgy kell megvalósítani, hogy az a fogyatékos személyek számára is hozzáférhető
és értelmezhető legyen.

A forgalmazótól
A gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása során (pl. az üzletben) a tb támogatással forgalmazott
eszköz árát,a támogatás mértékét és nettó összegét, a beteg által fizetendő nettó térítési díjat a beteg
számára hozzáférhető módon közzé kell tenni (kivéve az egyedi méretvétel alapján készült
eszközöket). Erről, továbbá az eszköz gyártójáról vagy annak meghatalmazott képviselőjéről és
elérhetőségéről, az eszköz használati útmutatójában foglaltakról vakok és gyengénlátók részére,
kérésükre szóbeli tájékoztatást kell adni.

Az OEP honlapjáról
A gyógyászati segédeszközök támogatására vonatkozó, a következők szerinti adatokat az OEP
folyamatosan, minden naptári hónap 20. napjáig tájékoztató jelleggel a honlapján
közleményben teszi közzé.

Milyen tb támogatás jár a gyógyászati segédeszközökre?
A gyógyászati segédeszköz árához, javítási díjához nyújtott támogatás akkor vehető igénybe, ha a
gyógyászati segédeszközt a támogatással rendelésre jogosult orvos, a tb támogatással való rendelés
szabályai szerint, az OEP által rendelkezésére bocsátott vényen rendeli, és a gyógyászati
segédeszközt olyan forgalmazónál váltják ki, amely az OEP-pel a támogatás elszámolására
szerződött.

A kötelező egészségbiztosítás keretében az Egészségbiztosítási Alapból nyújtott támogatások
mértékét hatósági eljárás során az OEP határozza meg. Ebben az esetben a fizetendő összeg (ár,
javítási-, ) megoszlik a társadalombiztosítás és a beteg között, a beteg tehát nem a termék piaci árát
(javítási-, díját), hanem a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnak a támogatás összegével
csökkentett térítési díját fizeti ki a gyógyászati segédeszközt forgalmazónak.
Fontos tudni, hogy aki a gyógyászati segédeszköz árához, társadalombiztosítási támogatást
vett igénybe, köteles az eszköz használata során a tőle elvárható gondossággal eljárni, az
eszközt rendeltetésszerűen használni, valamint az eszköz állagának megóvására törekedni.
A beteg köteles tájékoztatni
• a kezelőorvosát – annak kérelmére – a gyógyászati segédeszköz rendelésével egyidejűleg,
hogy a betegségével összefüggésben más orvos milyen gyógyászati segédeszközt rendelt
számára az adott eszköz kihordási idején belül, továbbá, a felírással egyidejűleg a vény
hátoldalán írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején
belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási
támogatással nem váltottak ki.
• a kezelőorvosát a sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz második alkalommal történő
rendelésekor, az adaptív és egyedi méretvétel alapján készült segédeszköz minden ismételt
rendelésekor, arról, hogy az eszköz a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas volt-e,
és a terápiás vagy ellátási célt elérte-e. A beteg nyilatkozatát az orvos a beteg
dokumentációjában rögzíti, és a nyilatkozatát a beteg az aláírásával igazolja.

Hol és hogyan lehet beváltani a vényt? Mennyi ideig használható fel a vény?
Fontos tudni, hogy
• a támogatott gyógyászati segédeszköz csak olyan forgalmazónál váltható ki, aki az
egészségbiztosítóval a támogatás elszámolására szerződést kötött
• a beteg vagy a gyógyászati segédeszközt átvevő személy az átvételt a vényen aláírásával
igazolja.
• A támogatással rendelt, egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz
alkalmasságát a betegnek véleményeztetni kell az azt rendelő orvossal. Ha az orvos a
gyógyászati segédeszközt nem tartja megfelelőnek, erről értesíti a gyártót (vagy
meghatalmazott képviselőjét) és az OEP-et.
A vény a kiállítástól számított 90 napig váltható be támogatással, de a vény kiállításának és az
eszköz kiadásának dátuma között sorozatgyártású és adaptív eszközök esetén legfeljebb 150 nap
telhet el, míg egyedi méretvétel alapján készített eszköz esetén legfeljebb 180 nap.
A gyógyászati segédeszközök kiválthatók az egészségbiztosítóval szerződéses kapcsolatban álló
gyógyászati segédeszköz forgalmazóknál, gyógyszertáraknál, látszerészeteknél, gyártóknál,
fogorvosoknál (fogpótlás, fogszabályozó), hallókészülék forgalmazóknál, audiológiai
szakrendelésen (hallókészülék és tartozékai), szemészeti szakrendelésen (egyedi méretvétel alapján
rendelésre készült kontaktlencse) stb.
Amennyiben a vény kötelező tartalmi elemei nem találhatók meg a vényen, azt érvénytelennek
kell tekinteni, ezért nem lehet az alapján gyógyászati segédeszközt kiadni.
A vény fejlécén lévő, a betegre vonatkozó téves vagy hiányzó adatot a gyógyászati segédeszközt
kiszolgáló – a beteg okmányaiból szerzett információi alapján – is kitöltheti, azzal, hogy a javítást
aláírással és bélyegzővel hitelesítenie kell. Egyebekben a társadalombiztosítási támogatással rendelt
eszközre vonatkozó javítást a vényen kizárólag az azt kiállító orvos végezhet.
Ha az orvos a vényen a támogatás jogcímét nem egyértelműen jelölte be, akkor az eszközhöz csak
az „általános” jogcímen nyújtható tb támogatás jár.

A gyógyászati segédeszköz forgalmazója a tb támogatással kiszolgált eszköz esetén az OEP által
közzétett támogatási összegtől és térítési díjtól nem térhet el, azzal, hogy – egyes eszközök
esetén – a közfinanszírozás alapjául elfogadott árnál 5%-kal magasabb ár alkalmazható, de erről a
beteget tájékoztatni kell.
Ha a gyógyászati segédeszköz más olyan eszközzel helyettesíthető, amelynek térítési díja
kedvezőbb és rendeléskor az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget, az eszközt kiszolgáltatónak e
helyettesíthetőségről tájékoztatni kell a beteget, és ha kéri, a rendelt termék helyettesítésére a beteg
számára legolcsóbb gyógyászati segédeszközt kell felajánlani. Helyettesítés esetén a gyógyászati
segédeszközt kiváltó személy a vényen aláírásával igazolja, hogy a helyettesítéssel egyetért.
Közgyógyellátással rendelt gyógyászati segédeszköz csak az orvos által eredetileg rendelt
gyógyászati segédeszközzel azonos, vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapját képező árú,
szintén közgyógyellátással rendelhető eszközzel helyettesíthető közgyógyellátás jogcímen, ezért
más esetben a közgyógyellátás nem érvényesíthető.
Nem helyettesíthető az orvos által felírt
• egyedi méretvétel alapján készült,
• méltányossági kérelem alapján rendelt, valamint
• a kötszerek kivételével az egészségbiztosítói ellenjegyzéshez kötött gyógyászati
segédeszköz.
Bővebb információ elérhető:
http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyog
yfuro_tamogatas/gyogyaszati_segedeszkozok

