Tájékoztató az e-Recept-ről és az egészségügyi adataink védelméről
2017. november 1-től működik élesben az EESZT, az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Tér.

Az e-Receptről
Az eddigi papír recept helyett elektronikus recept lesz, az e-Recept. e-Receptet
készítenek az orvosok gyógyszereink felírására. Az e-Recept készítése közben az adatok
felkerülnek egy központi rendszerbe, ahonnan a gyógyszertárak is elérhetik. Amikor
bemegyünk valamelyik gyógyszertárba, és igazoljuk magunkat, a gyógyszerész ezzel
engedélyt kap, hogy megnézze milyen gyógyszereket írt fel nekünk az orvos. Azután a
szokásos módon kiválthatjuk a gyógyszert.
Lesz egy átmeneti időszak 2018. december 31-ig, amikor az orvostól kapunk egy
"Felírási igazolás"-t papíron. Tartalma megegyezik a szokásos recepttel és az eRecepttel. A Felírási igazolásra is kiadhatják a gyógyszert.
Hogyan működik az új rendszernek a gyógyszerkiváltási része?
- bármelyik gyógyszertárban a Felírási igazolásra (papír receptre) kiválthatjuk a
gyógyszert, akár a saját nevünkre szól, akár máséra (gyerek, családtag, bárki, aki
megkért a kiváltásra);
- bármelyik gyógyszertárban Felírási igazolás nélkül saját gyógyszert akarunk
kiváltani. Ekkor igazolni kell a személyazonosságot.
- ehhez a TAJ kártya és a hagyományos személyi igazolvány szükséges.
Ennek alapján a gyógyszerész megnézi, milyen e-Receptjeink vannak és
intézi a kiadást.
- van egy újabb lehetőség azok számára, akiknek már a pin kódos eSzemélyi igazolványuk van. Ezzel egy bankterminálhoz hasonló készülék
leolvassa az adatainkat és a gyógyszerész a receptjeinket meg tudja nézni,
mehet a kiváltás.
Néhány kiegészítés:
•

a 2017. november 1-e előtti receptek az érvényességi idejükön belül kiválthatók
(a kiállítástól 3 hónap);

•

akinek nincs érvényes TAJ száma, csak papír receptet tud használni (újszülött,
ProFamilia);

•

ezután sem kötelező a pin kódos e-Személyi;

•

a TAJ kártya és hagyományos személyi igazolvány bemutatásával való igazolásnál
készül egy, a gyógyszer átvételét igazoló papír, amit alá kell írni. Az e-Személyinél
ilyenre nincs szükség;

•

A jelenlegivel egyezően a pénztárgép mindenkinek készít nyugtát, amit
megkapunk a gyógyszerekkel együtt;

•

kiskorúaknál csak a Felírási igazolás eljárás működik (ők nem tudják személyesen
kiváltani).

Az egészségügyi adataink védelméről
Az új Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér a recepteken kívül nagyon sok más
adatot is tartalmazni fog rólunk, mindezeket nagyon hosszú időre megőrzi. Ilyenek: az
összes 2017. november 1-e utáni e-Beutaló, e-Lelet, e-Zárójelentés, orvos-beteg
találkozó e-Eseménye, az egészségügyi e-Profilunk, e-Konzíliumok megtartása.
•

Szabályozni tudjuk, hogy kik mihez férhetnek hozzá. Célszerű letiltani a
hozzáférést, mert sürgős esetben a tiltást úgy is figyelmen kívül lehet hagyni,
egyébként meg nem kell mindenkinek minden egészségügyi adatunkról tudni.

•

Az állam bizonyos hatóságai, szervei (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság,
szabálysértési hatóság, titkos szolgálat, kormányhivatal stb.) törvényi hozzáférést
kapnak bizonyos esetekre, de ebbe nincs beleszólásunk és nem is fogunk tudni
róla.

A hozzáférés tiltását az Ügyfélkapun keresztül tudjuk elvégezni. Akinek nincs ilyen, az
alábbi útmutatók ebben is segítenek, vagy a kormányablaknál megtehetjük a
korlátozásokat, a személyazonosság igazolása után. Minden beállításban részletes
útmutató segít, ennek elérhetősége:
tisztessegesadatkezeles.hu
ezen belül a legfrissebb dokumentumaink:
Felhasználói útmutató az EESZT lakossági portál használatához I. Rész
Felhasználói útmutató az EESZT lakossági portál használatához II. Rész
Felhasználói útmutató az EESZT lakossági portál használatához III. rész

2018. júliustól a háziorvosoknak széleskörű adatfelvételt kell csinálni minden
betegükről. Fontos, hogy az adatokat nem az orvosunk tárolja, hanem egy számunkra
ellenőrizhetetlen állami központi nyilvántartásba kerülnek. Ebben vannak ránk
vonatkozó egészségügyi kérdések, ránk vonatkozó életmódbeli kérdések és mindezek a
családunkról (felmenő és lemenő ágon), rokonainkról. Semmilyen válasz nem kötelező,
de a magunkra vonatkozó egészségügyi kérdésekre nyugodtan lehet válaszolni.
Felmenőinkről azok a fontos kérdések, amik esetleges örökölhető tulajdonságokra,
veszélyekre vonatkoznak. Minden egyéb kérdés súlyosan sérti a mi személyiségi
jogainkat és családtagjaink, rokonaink jogait is, célszerű megtagadni a választ.
A Tájékoztató készítéséhez források: a Fenyő Gyógyszertár, Beled tájékoztatója, továbbá Alexin Zoltán
tájékoztatói, a tisztessegesadatkezeles.hu oldalon lévő dokumentumok.
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