Tisztelt Kedvezményezettek!
A veszélyhelyzet ideje alatt végzett tevékenységekkel kapcsolatos adminisztratív teendőkről
szeretnénk ezúton tájékoztatást adni.
A https://www.aeek.hu/3g-program weboldalon elérhető beleegyező nyilatkozat és részvételi ív
sablon ugyanúgy használható, mint a program korábbi szakaszaiban, de az aláírásokat a személyes
kontaktusok számának lehetőség szerinti csökkentése miatt elegendő, ha a veszélyhelyzet
visszavonását követően, utólagosan rögzítik a páciensek.
Amennyiben a részvételi ívek utólagos aláírása aránytalan terhet jelent illetve nem kivitelezhető, a
veszélyhelyzet ideje alatt elfogadásra kerül, ha a végzett tevékenységeket elektronikusan,
páciensenként egy összesített részvételi íven vezetik. A csatolmányban található összesített részvételi
ív kitölthető a konzorcium tagja által illetve a páciens által is (az egyes tevékenységek megfelelő
kategóriákba sorolása érdekében inkább a konzorcium tagja általi vagy a megosztott kitöltést
javasoljuk), a páciensnek e-mailben szükséges nyilatkoznia arról, hogy a részvételi íven rögzített
adatok a valóságnak megfelelnek. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezeken a jelenléti íveken az adott
időszakban történt minden eseményt rögzíthetnek, azokat is, amelyek az eredeti szakmai
programjukban is szerepeltek és azokat is amelyeket a járvány miatt, új tevékenységként vállaltak.
Gyermekprogramok esetében megfelelő, hogy a programot tartó szakember nyilatkozik annak
megtörténtéről (program jellege, időpontja, résztvevők száma), a csatolmányban található erre egy
minta.
Kérjük, hogy az elektronikus részvételi íveket és a hozzájuk tartozó valódiságot igazoló
nyilatkozatokat olyan módon tárolják (akár elektronikusan, akár kinyomtatva papír alapon) hogy,
azok egy esetleges későbbi ellenőrzés során bemutathatók legyenek.
A jelenléti íveket nem szükséges az ÁEEK részére eljuttatniuk, az elszámolás alapja az iCardioban
rögzített esetszám lesz. A jelenléti íveket a szakmai tevékenység elszámolása érdekében, kizárólag
abban az esetben kérik be, ha gyanú merül fel azzal kapcsolatban, hogy az iCardio rendszerbe
feltöltött adatok mögött nem áll tényleges szakmai tevékenység, de reményeink szerint erre egyik
konzorcium esetében sem kell, hogy sor kerüljön.
Az elszámolhatóság tekintetében is számos kérdés érkezett ezért szeretnénk néhány elvet ezúton
rögzíteni. Azok a tevékenységek, ahol a páciens egyénileg vesz rész illetve az olyan kis csoportos
foglalkozások, ahol a csoport tagjai ismertek, azonosíthatók és a végzett tevékenység kifejezetten
személyre szóló, ott minden egyes páciens után elszámolható az eset. (ilyen lehet például: telefonos
mentálhigiénés tanácsadás, online dietetikai tanácsadás, élő online gyógytorna foglalkozás kis
létszámú csoport részére ahol az edző látja a résztvevőket és lehetőség van visszajelzést adni a
végzett gyakorlatokról stb.).
Az olyan tevékenységek, ahol nincs személyes kapcsolat, általános jellegű tájékoztatásról van szó,
nem meghatározható egyértelműen, hogy kik a bevont személyek, ott maga a tevékenység számít
egy esetnek nem számolható el résztvevőnként. (például ide tartozik a közösségi oldalon létrehozott
csoportba feltöltött videók, tájékoztató anyagok, adott weboldalra feltöltött és bárki által
megnyitható mozgás programot tartalmazó videók, e-mailben kiküldött általános tájékoztató
anyagok stb.).
Kérjük az iCardio programban ezen elvek figyelembe vételével rögzítsék az egyes programokhoz
tartozó esetszámokat!

