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A közgyógyellátás rendszere a szociálisan

rászorultak részére az egészség megõrzé-

sével és a betegséggel összefüggõ kiadásokat kom-

penzálja, ám ez a támogatási struktúra számos

problémával küzdött, feladatát csak részben tudta

teljesíteni. Az átalakítás célja az volt, hogy a köz-

gyógyellátás keretében igénybe vehetõ szolgáltatá-

sok jobban igazodjanak az érintettek szükségletei-

hez, a támogatás rendszere áttekinthetõbb és igaz-

ságosabb legyen. A júliustól hatályos új rendszer-

ben a jogosultsági feltételek és a nyújtott szolgálta-

tások köre lényegében változatlan maradt. Lénye-

ges változás a közgyógyellátási rendszerre fordított

támogatások 80%-át kitevõ gyógyszerek esetében

történt. A gyógyszerkeret két részbõl tevõdik össze:

a jogosult krónikus betegségéhez igazodó terápiát

szolgáló egyéni gyógyszerkeretbõl és az év közben

bármikor jelentkezõ akut megbetegedés kiadásai-

hoz kapcsolódó eseti keretbõl.

A rászorulóknak havonta maximálisan 12 000 fo-

rint áll a rendelkezésükre; az egyéni gyógyszerkeret

összegét bármely, a társadalombiztosítás által támo-

gatott gyógyszerkészítményre költheti. Az egyéni

gyógyszerkeret mellett évi 6000 forintos, eseti keret

áll rendelkezésükre, ebbõl akut megbetegedés ese-

tén is támogatással tudják gyógyszerüket kiváltani.

A gyógyszertárak és az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár közötti elektronikus adatkapcsolati rendszer

segíti a gyógyszerészek munkáját. Az új rendszerben

belül kettévált a gyógyszerek, valamint a gyógyásza-

ti segédeszközök igénybevételének módja. Utóbbi

esetében az igénybevétel szempontjából változás

nem történt.

Eperjesi Olga

Új támogatási rendszer a közgyógyellátottaknak
A kedvezményekkel való visszaélések miatt a parlament módosította a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt. 2006. július elseje óta a gyógyszertárak online

kapcsolatba kerültek az állami szervekkel, így le tudják ellenõrizni, hogy az igazolvány felmutatója

valóban jogosult-e a kedvezmény igénybevételére.

Felhasznált jogszabályok

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról

és szociális ellátásokról

• 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli

és természetbeni szociális ellátások

igénylésének és megállapításának, valamint

folyósításának részletes szabályairól

• 25/2006. (VI. 26.) EüM rendelet a közgyógyel-

látásra jogosult gyógyszerkeretének megál-

lapításához szükséges készítmények

kiválasztásának szabályairól.


