Tisztelt Betegeink!
A magyarországi adatok szerint lecsengőben van a járvány. Az aktív
fertőzöttek, a kórházban ápolt, valamint a súlyos, lélegeztető gépre szoruló
betegek számának alakulása május eleje óta egyértelműen csökkenő
tendenciát mutat. Jelenleg járványügyi készültség van érvényben, ami a
gyógyszertárak működését és a gyógyszerkiadás rendjét érinti, így
Intézetünk gyógyszertárára is vonatkozik.
1. 2020. július 1. napjától papíralapú felírási igazolást (FIG) nem csak a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által gyógyszerrendelés céljára
rendszeresített vényre lehet kinyomtatni és nem kötelező ellátni az orvos
aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával.
2. A FIG-t a gyógyszertár 2020. július 1. napjától az expediálás, azaz
kiadás tényének rögzítését követően visszaadja a gyógyszer kiváltójának.
3. Továbbra is lehetőség van FIG nélkül vényköteles gyógyszer
kiváltására. A gyógyszer kiadása azon személy részére történhet meg, aki a
beteg társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) közli és saját
természetes személyazonosító adatait törvényben meghatározottak
szerint hitelt érdemlően igazolja. Adatvédelmi okokból az átvevő
személyes adatának rögzítésére nincs felhatalmazása a gyógyszert
expediáló személynek, ezért a kiváltó személy személyazonosító adatai
nem kerülhetnek rögzítésre.
4. 14 éven aluli személy részére elektronikus vényen rendelt gyógyszer is
kiváltható FIG hiányában, TAJ bemondás alapján. Ebben az esetben
sem lehet a kiváltó személy adatait rögzíteni.
5. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
elérhetetlensége esetén, elektronikus vényen rendelt vényköteles
gyógyszer csak az orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát is
tartalmazó felírási igazolás alapján adható ki.

6. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló
Kormány rendelet szerint üzletben történő vásárlás során és
tömegközlekedési eszközön kötelező a szájat és orrot eltakaró eszköz
(például orvosi maszk, sál, kendő) viselése. A gyógyszertár nem tartozik
a kiskereskedelmi üzlet kategóriájába, hiszen egészségügyi intézmény,
viszont a betegek/vásárlók és a gyógyszertárban dolgozó munkatársak
védelme érdekében gyógyszertár officinájában történő tartózkodás
teljes időtartamára indokolt a szájat és orrot eltakaró eszköz
használata.
7. A járványügyi készültség ideje alatt a járó-és fekvőbeteg ellátó
intézmények speciális eljárásrendek és protokollok alapján működnek
(testhőmérséklet-mérés, zsilipelt beengedés, fertőtlenítés). Annak
érdekében, hogy a gyógyszertárban a gyógyszerek és egyéb termékek
kiszolgáltatása gördülékeny legyen, fontos a betegek érdekeinek szem előtt
tartása is. Ezért nyitvatartási időben kizárólag a betegforgalom
bonyolítására szolgáló helyiségben történhet a gyógyszerek és a
gyógyszertárban forgalmazható
egyéb termékek kiszolgáltatása.
Nyitvatartási időben a gyógyszerek és a gyógyszertárban
forgalmazható egyéb termékek kiszolgáltatása kiadó ablakon keresztül
tilos.
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