Tervezet

A Kormány
…/2016. (…) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi alapellátást érintő kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 22/B. §-a a következő (3)
bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés szerinti pénzügyi ellenőrzés során a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
alapellátást nyújtó fogorvosi vállalkozásoknál figyelembe vehető bevételeket és kiadásokat az
1. melléklet tartalmazza.”
2. §
A Vhr. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
3. §
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 35. § (5) bekezdés b) pontjában
az „a javaslata alapján a háziorvos” szövegrész helyébe az „a javaslata alapján vagy saját
kezdeményezésre a háziorvos” szöveg lép.
3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása
4. §
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési
engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 25. § (7) bekezdésében az
„a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egészségügyi szolgáltatói”
szövegrész helyébe az „a rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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egészségügyi szolgáltatói, valamint a vasutas igényjogosultakat ellátó egészségügyi
szolgáltatók” szöveg lép.
5. §
Ez a rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet a …/2016. (…) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelethez
A) Az E. Alapból folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése során
figyelembe vehető bevételek és kiadások háziorvosi, házi gyermekorvosi
vállalkozásoknál
I. BEVÉTELEK
1. Finanszírozásból származó bevételek (az E. Alapból közvetlenül kifizetésre került
pénzeszközök)
2. Egyéb, finanszírozáshoz kapcsolódó bevételek
2.1. finanszírozásból vásárolt eszközök értékesítéséből származó bevétel,
2.2. kapott kamatok,
2.3. árfolyamnyereség,
2.4. finanszírozott tevékenységhez kötődő telefondíjak magáncélú használata miatti
befizetések,
2.5. finanszírozott tevékenység kiadásaként elszámolt adók és rezsiköltségek
visszatérítése.
3. Hitel, kölcsön (tagi kölcsön, tőkebetét) felvétele, igénybevétele
II. KIADÁSOK
1. Befektetett eszközök
1.1. Nagy értékű immateriális javak beszerzése, (ideértve a forgalomképes, vagyoni értéket
megtestesítő nem anyagi jellegű eszközöket is). A finanszírozott tevékenység ellátásához
szükséges minimum feltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó
immateriális eszközök, így fogorvosi szakmai és felhasználói szoftver; betegnyilvántartási,
kezelési program; office csomag.
1.2. Ingatlanok beszerzése, felújítása, a finanszírozott háziorvosi tevékenységgel összefüggő
ingatlanokkal kapcsolatos kiadások.
1.3. Nagy értékű szakmai berendezések, eszközök, beszerzési, felújítási kiadásai. A
finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimum feltételek körébe, valamint a
szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá CRP vizsgáló készülék; hordozható
kislabor-készülék; vérkép és/vagy vizelet analizáló kislabor gép; spirometer; EKG
készülékek; praxis Holter; Defibrillátor; ABPM; szűrőaudiómeter; sürgősségi táska.
1.4. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, így rendelői számítógéprendszer;
laptop; vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló szkenner; többfunkciós vezetékes
és mobiltelefon; rendelő, váróterem, mellékhelyiségek, egyéb kiszolgáló helyiség felszerelési
és berendezési eszközei.
1.5. Járművek beszerzése, felújítása, a finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges jármű
beszerzésével, felújításával kapcsolatos kiadások.
1.6. Befektetett eszközök lízingdíja.
2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
2.1. Szakmai kis értékű tárgyi eszközök.
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2.2. A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimum feltételek körébe, valamint
a szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá Doppler-készülék; peak flow meter;
inhalátor; pulzoximéter; kilégzett levegő CO mérő; Tens-készülék; 2l-es oxigénpalack.
2.2. Számítástechnikai és kommunikációs kis értékű tárgyi eszközök.
2.3. Egyéb kis értékű tárgyi eszközök, így takarító eszközök, rendelő és várótermi kis értékű
bútorzat, mellékhelyiségek, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek felszerelése, egyéb
tartozékok. A finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátásához
szükséges egyéb kis értékű nem szakmai tárgyi eszközök.
3. Anyagköltség
3.1. Gyógyszer beszerzés:
3.1.1. gyári és magisztrális gyógyszer,
3.1.2. gyógyászati, diagnosztikai segédanyagok.
3.2. Szakmai anyagok beszerzése.
3.3. Munkaruha, védőruha beszerzés.
3.4. Szakmai könyv, folyóirat, CD.
3.5. Irodaszer, nyomtatvány.
3.6. Üzemanyag, kenőanyag beszerzés.
3.7. Egyéb fogyóeszköz beszerzés, így a kommunikációs eszközök készletnek minősülő
tartozékai, számítástechnikai segédanyagai, járművek üzemeltetéséhez és felújításához
kapcsolódó készletbeszerzések, valamint az egyéb üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos
készletek.
3.8. Karbantartási anyagok
3.8.1. Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag beszerzés.
3.9. Tisztítószer beszerzés.
3.10. Egyéb anyagbeszerzés.
4. Igénybe vett szolgáltatások kiadásai
4.1. Épületek bérleti díja.
4.2. Gépek bérleti díja.
4.3. Oktatás, továbbképzés a finanszírozott feladat ellátáshoz kapcsolódóan.
4.4. Könyvviteli és jogi szolgáltatás díja.
4.5. Vásárolt egészségügyi szolgáltatások díja.
4.6. Számítástechnikai szolgáltatás díja.
4.7. Javítás, karbantartás kiadása
4.7.1. Gépjárműjavítás, karbantartás kiadása.
4.8. Telefon és internet díjak.
4.9. Postaköltség.
4.10. Közüzemi díjak.
4.11. Veszélyes hulladékszállítás díja.
4.12. Tagsági díjak.
4.13. Igénybe vett egyéb szolgáltatások.
5. Egyéb szolgáltatások kiadásai
5.1. Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, közzétételi díj.
5.2. Bankköltségek.
5.3. Gépjármű biztosítás.
5.4. Vagyonbiztosítás.
5.5. Szakmai felelősségbiztosítás.
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5.6. Egyéb szolgáltatások kiadásai.
6. Személyi jellegű kifizetések (nettó módon)
6.1. A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak kifizetett nettó bére.
6.2. Vállalkozói kivét / társas vállalkozó jövedelme,
6.3. Személyi jellegű egyéb kifizetések nettó módon (természetes személyek részére
kifizetett jutalom, helyettesítés, végkielégítés, napidíj, jubileumi jutalom,
betegszabadság idejére fizetett díjazás, tanulmányi szerződés alapján járó
támogatás, cafetéria kifizetett összege),
6.4. Megbízási díjak,
6.5. Alkalmi munkavállalónak fizetett díjazás.
7. Osztalék
8. Járulékok, hozzájárulások
9.Adók
10. Közvetített szolgáltatások díja (közreműködői szerződés alapján kifizetett összegek).
11. Reprezentáció
12. Hiteltörlesztés (tőke+kamat)
13. Árfolyamveszteség
14. Tőke kivét/tagi kölcsön visszafizetése
15. Egyéb fentiekben nem nevesített kiadások
B) Az E. Alapból folyósított pénzeszközök felhasználásának pénzügyi ellenőrzése során
figyelembe vehető bevételek és kiadások a fogorvosi vállalkozások esetében
I. BEVÉTELEK
1. Finanszírozásból származó bevételek (az E. Alapból közvetlenül kifizetésre került
pénzeszközök)
2. Egyéb, finanszírozáshoz kapcsolódó bevételek
2.1. finanszírozásból vásárolt eszközök értékesítéséből származó bevétel,
2.2. kapott kamatok,
2.3. árfolyamnyereség,
2.4. finanszírozott tevékenységhez kötődő telefondíjak magáncélú használata miatti
befizetések,
2.5. finanszírozott tevékenység kiadásaként elszámolt adók és rezsiköltségek
visszatérítése.
3. Hitel, kölcsön (tagi kölcsön, tőkebetét) felvétele, igénybevétele
II. KIADÁSOK
1. Befektetett eszközök
1.1. Nagy értékű immateriális javak beszerzése, (ideértve a forgalomképes, vagyoni értéket
megtestesítő nem anyagi jellegű eszközöket is). A finanszírozott tevékenység ellátásához
szükséges minimum feltételek körébe, valamint a szakmai kompetenciába tartozó
immateriális eszközök, így fogorvosi szakmai és felhasználói szoftver, betegnyilvántartási,
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kezelési program, operációs rendszer, szövegszerkesztő-, adatbázis-kezelő és más
számítógépes, illetve mobil alkalmazások beszerzési költsége vagy licence díja.
1.2. Ingatlanok beszerzése, felújítása, a finanszírozott fogorvosi tevékenységgel összefüggő
ingatlanok vonatkozásában felmerülő kiadások.
1.3. Nagy értékű szakmai berendezések, eszközök, beszerzési, felújítási kiadásai. A
finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimum feltételek körébe, valamint a
szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá mennyezeti lámpa, fogászati műtőlámpa;
fogászati kezelőegység; fogászati kézidarabok; kompressor, exhaustor; higiénés berendezés;
műszerkocsi; fogászati rtg; rtg.-film digitalizáló; hőlégsterilizátor; autokláv; gyorssterilizáló;
UH tisztító berendezés; automata kézidarab tisztító; fóliahegesztő; rendelői mélyhúzógép;
lenyomatkeverő gép; apexlocator; intraorális kamera; endomotor; gépi depurátor;
kéziműszerélező gép; rendelői homokfúvó; polimerizációs lámpa; elektrokauter/UH
radiosebészet; diódalézer; caries és pakk dg. készülék; digitális fogszín meghatározó
készülék; ózonkészülék; éberszedáló berendezés.
1.4. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzése, így rendelői számítógéprendszer;
laptop; vonalkód nyomtatására alkalmas nyomtató/másoló szkenner; többfunkciós vezetékes
és mobiltelefon; rendelő, váróterem, mellékhelyiségek, egyéb kiszolgáló helyiség felszerelési
és berendezési eszközei.
1.5. Járművek beszerzése, felújítása, a finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges jármű
beszerzéséhez, felújításához kapcsolódó kiadások.
1.6. Befektetett eszközök lízingdíja.
2. Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése
2.1. Szakmai kis értékű tárgyi eszközök.
2.2. A finanszírozott tevékenység ellátásához szükséges minimum feltételek körébe, valamint
a szakmai kompetenciába tartozó eszközök, továbbá kéziműszer; fogó; műszertartó fiók betét;
rtg. film és szenzortartó; rtg. kötény; rtg szék; sterilizáló konténer; desztillált víz előállító;
orvosi nagyító szemüveg és fejlámpa.
2.3. Számítástechnikai és kommunikációs kis értékű tárgyi eszközök.
2.4. Egyéb kis értékű tárgyi eszközök, így takarító eszközök, rendelő és várótermi kis értékű
bútorzat, mellékhelyiségek, illetve egyéb kiszolgáló helyiségek felszerelése, egyéb
tartozékok.
2.5. A finanszírozott fogorvosi tevékenység ellátásához szükséges egyéb kis értékű, nem
szakmai tárgyi eszközök.
3. Anyagköltség
3.1. Gyógyszer beszerzés:
3.1.1. gyári és magisztrális gyógyszer,
3.1.2. gyógyászati, diagnosztikai segédanyagok.
3.2. Szakmai anyagok beszerzése, így tömőanyag, lenyomatanyag, egészségügyi textíliák.
3.3. Munkaruha, védőruha beszerzés.
3.4. Szakmai könyv, folyóirat, CD.
3.5. Irodaszer, nyomtatvány.
3.6. Üzemanyag, kenőanyag beszerzés.
3.7. Egyéb fogyóeszköz beszerzés, így a kommunikációs eszközök készletnek minősülő
tartozékai, számítástechnikai segédanyagai, járművek üzemeltetéséhez és felújításához
kapcsolódó készletbeszerzések, valamint az egyéb üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos
készletek.
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Karbantartási anyagok
3.8.1. Gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási anyag beszerzés.
3.9. Tisztítószer beszerzés.
3.10. Egyéb anyagbeszerzés.
3.8.

4. Igénybe vett szolgáltatások kiadásai
4.1. Épületek bérleti díja.
4.2. Gépek bérleti díja.
4.3. Oktatás, továbbképzés a finanszírozott feladat ellátáshoz kapcsolódóan.
4.4. Könyvviteli és jogi szolgáltatás díja.
4.5. Vásárolt egészségügyi szolgáltatások díja.
4.6. Számítástechnikai szolgáltatás díja.
4.7. Javítás, karbantartás kiadása
4.7.1. Gépjárműjavítás, karbantartás kiadása.
4.8. Telefon és internet díjak.
4.9. Postaköltség.
4.10. Közüzemi díjak.
4.11. Veszélyes hulladékszállítás díja.
4.12. Tagsági díjak.
4.13. Igénybe vett egyéb szolgáltatások.
5. Egyéb szolgáltatások kiadásai
5.1. Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, közzétételi díj.
5.2. Bankköltségek.
5.3. Gépjármű biztosítás.
5.4. Vagyonbiztosítás.
5.5. Szakmai felelősségbiztosítás.
5.6. Egyéb szolgáltatások kiadásai.
6. Személyi jellegű kifizetések (nettó módon)
6.1.A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak kifizetett nettó bére.
6.2.Vállalkozói kivét / társas vállalkozó jövedelme.
6.3.Személyi jellegű egyéb kifizetések nettó módon, így természetes személyek részére
kifizetett jutalom, helyettesítés, végkielégítés, napidíj, jubileumi jutalom,
betegszabadság idejére fizetett díjazás, tanulmányi szerződés alapján járó támogatás,
cafetéria kifizetett összege.
6.4.Megbízási díjak.
6.5.Alkalmi munkavállalónak fizetett díjazás.
7. Osztalék
8. Járulékok, hozzájárulások
9. Adók
10. Közvetített szolgáltatások díja (közreműködői szerződés alapján kifizetett összegek).
11. Reprezentáció
12. Hiteltörlesztés (tőke+kamat)
13. Árfolyamveszteség
14. Tőke kivét/tagi kölcsön visszafizetése
15. Egyéb fentiekben nem nevesített kiadások”
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2. melléklet az előterjesztéshez
Az emberi erőforrások minisztere
…/2016. (…) EMMI rendelete
egyes, az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4)
bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és a 2-3. melléklet tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3.
pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és az 5. melléklet tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a 6. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. és
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és
korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása
1. §
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: NM r.) a következő 4/A. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A területi védőnő szóban, illetve elektronikus úton, valamint ezek eredménytelensége
esetén írásban értesíti a körzetébe tartozó érintett gyermek törvényes képviselőjét a 4. § b)
pontja szerinti védőnői vizsgálat esedékességéről, jelentőségéről, helyszínéről, időpontjáról,
továbbá felhívja a gyermek törvényes képviselőjének figyelmét az együttműködési
kötelezettségre és a vizsgálat elmulasztásának a gyermek egészségi állapotára vonatkozó
lehetséges következményeire. A védőnő közreműködik továbbá a 3. számú mellékletben
foglalt szűrővizsgálatokon történő megjelenés szervezésében.”
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2. §
Az NM r. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet módosítása
3. §
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet (a továbbiakban: EüM r.) a következő 13-16. §-sal egészül ki:
„13. § (1) A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (a továbbiakban: NEFI) által meghatározott
illetékességi területen működő, 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti háziorvosok maguk közül
területenként 1 fő járási kollegiális szakmai vezető háziorvost és egy póttagot választanak. A
NEFI az illetékességi területek meghatározása során figyelembe veszi a háziorvosi
szolgálatok számát, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgálatok esetében
a tartósan betöltetlen körzetek számát, a háziorvosi szolgálatok területi elhelyezkedését, az
ellátandó lakosságszámot, a járó- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi
szolgáltatókkal történő szakmai együttműködés lehetőségét. A NEFI a kialakított illetékességi
területek listáját a honlapján közzéteszi.
(2) A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó gyógyintézetek csecsemő- és gyermekgyógyászat
szakmára meghatározott ellátási területén működő, 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti házi
gyermekorvosok maguk közül területenként 1 fő járási kollegiális szakmai vezető házi
gyermekorvost és egy póttagot választanak.
(3) Járási kollegiális szakmai vezető háziorvosnak az a háziorvos választható, aki legalább 10
éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik és legalább 5 éven keresztül folyamatosan
háziorvosi feladatokat látott el.
(4) Járási kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvosnak az a házi gyermekorvos
választható, aki legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlattal rendelkezik és legalább 5 éven
keresztül folyamatosan körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott
el.
(5) Egy szavazásra jogosult legfeljebb két jelöltet ajánlhat, és két jelöltre szavazhat.
(6) Járási kollegiális szakmai vezető háziorvos és járási kollegiális szakmai vezető házi
gyermekorvos (a továbbiakban együtt: járási szakmai vezető) az a jelölt, aki a jelenlévő
szavazásra jogosultaktól a legtöbb szavazatot kapta. Póttag az a jelölt, aki a jelenlévő
szavazásra jogosultaktól a második legtöbb szavazatot kapta.
(7) Az (1)-(6) bekezdés szerinti választás lebonyolítása a NEFI feladata.
(8) A járási szakmai vezető a NEFI-vel kötött megbízás alapján látja el tevékenységét. A
járási szakmai vezető megbízatása 3 évre szól, ha a megbízatása annak lejárta előtt
megszűnik, új választást kell tartani. A járási szakmai vezetők újraválaszthatók.
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(9) A járási szakmai vezető tevékenységének ellátásáért bruttó 150 000 Ft/hó tiszteletdíjban
részesül.
14. § (1) A NEFI – erre irányuló pályázat alapján –
a) az egészségügyi szakmai kollégium háziorvostan tagozatának hozzájárulásával a járási
kollegiális szakmai vezető háziorvosok közül megyénként és a fővárosban megyei kollegiális
szakmai vezető háziorvost,
b) az egészségügyi szakmai kollégium gyermek alapellátás tagozatának hozzájárulásával a
járási kollegiális szakmai vezető házi gyermekorvosok közül régiónként területi kollegiális
szakmai vezető házi gyermekorvost [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: megyei szakmai
vezető]
bíz meg. A megyei szakmai vezető helyett az adott járásban póttagnak megválasztott személy
tölti be a járási szakmai vezető helyét. A megyei szakmai vezető megbízatása 3 évre szól.
(2) A megyei szakmai vezető tevékenységének ellátásáért bruttó 350 000 Ft/hó tiszteletdíjban
részesül.
15. § (1) Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvost és házi gyermekorvost (a
továbbiakban együtt: országos szakmai vezető) pályáztatás útján kell kiválasztani. A
pályázatot a NEFI írja ki, a nyertes pályázót a NEFI főigazgatója bízza meg 3 évre.
(2) Az országos szakmai vezető tevékenységének ellátásáért bruttó 900 000 Ft/hó
tiszteletdíjban részesül.
16. § (1) A járási, megyei, országos szakmai vezetők a kollegiális szakmai vezetők (4)
bekezdés szerinti konzultációi során kidolgozott, valamint a NEFI által elfogadott éves
ütemtervnek megfelelően végzik tevékenységüket.
(2) A járási szakmai vezető a következő feladatokat látja el:
a) segíti az egészségügyi alapellátás és a szakellátás koordinációjának fejlesztését, segítséget
nyújt az együttműködésben megnyilvánuló speciális problémák megoldásában, szakmai
problémák megoldása érdekében közvetítő szerepet tölt be az alapellátás a szakellátás
szakemberei között,
b) legalább évente két alkalommal szakmai dialógusokat szervez, amelyek célja, hogy javítsa
a beutalások minőségét, az egészségügyi dokumentáció információ tartalmát,
c) segíti a betegellátás koordinációját, szükség esetén együttműködik a helyettesítések,
ügyeleti beosztások kialakításában, vitás esetben közreműködik a járási hivatal döntésének
kialakításában,
d) az ellátórendszert érintő változásokról – a megyei kollegiális vezetőtől kapott hivatalos
információk alapján – tájékoztatást ad az alapellátásban dolgozó szakemberek részére,
e) az alapellátást érintő változásokról tájékoztatást ad a megyei szakmai vezető részére,
f) kapcsolatot tart a járás területén működő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal,
fogorvosokkal, praxisközösségekkel, csoportpraxisokkal, a társszakmák járási szakmai
vezetőivel,
g) támogatja az alapellátás és a népegészségügy, egészségfejlesztés egyéb szereplői közötti
szakmai kapcsolatok erősítését, részt vesz a járásszékhely önkormányzatok által készítendő
járási egészségtervek kidolgozásának és megvalósításának folyamatban, segíti az
egészségfejlesztési irodák közösségi egészségtervezési tevékenységét, illetve az
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egészségfejlesztési irodák és az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók közti hatékony
együttműködés kialakítását,
h) a háziorvosoktól, házi gyermekorvosoktól és fogorvosoktól bekért morbiditási, mortalitási
adatok alapján évente értékelést végez a járásban végzett egészségügyi alapellátási
tevékenységről,
i) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által összeállított, és a NEFI-től kapott járási
jelentés alapján véleményez és javaslatot készít a problémák megoldására.
(4) A járási szakmai vezetők az egészségügyi alapellátás összehangolt működése érdekében
a) legalább 3 havonta konzultációt folytatnak,
b) a járásban működő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal, fogorvosokkal legalább 3
havonta konzultációt folytatnak.
(5) A megyei szakmai vezető
a) kapcsolatot tart a járási szakmai vezetőkkel, irányítja, ellenőrzi tevékenységüket,
b) havi rendszerességgel, szükség esetén soron kívül tájékoztatást ad a járási szakmai vezető
tájékoztatása alapján az alapellátást érintő változásokról a szakellátásban dolgozó
szakemberek számára,
c) negyedévente összefoglaló jelentést készít a szakmai vezetők tevékenységéről az országos
szakmai vezető számára
(6) Az országos szakmai vezető
a) részt vesz az egészségügyi alapellátásra vonatkozó szakmai koncepciók megalkotásban,
b) negyedévente összefoglaló jelentést készít a szakmai vezetők tevékenységéről a NEFI
számára,
c) véleményezi az egészségügyi alapellátásra vonatkozó szakmai anyagokat,
d) kapcsolatot tart a megyei szakmai vezetőkkel, irányítja, ellenőrzi tevékenységüket.”
4. §
Az EüM r. 18. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 18 éven felüli korosztályra vonatkozóan a háziorvosok indikátor alapú
teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerint kitöltendő új típusú törzskarton adattartalmát a 3. számú
melléklet tartalmazza.
(4) A 18 éven aluli korosztályra vonatkozóan a háziorvosok indikátor alapú
teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerint kitöltendő új típusú törzskarton adattartalmát a 4. számú
melléklet tartalmazza.”
5. §
Az EüM r. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21. § (1) A járási szakmai vezetők választását első ízben 2016. október 1. és 2016. november
30. között kell lebonyolítani. A NEFI a megválasztott járási szakmai vezetőt 2017. január 1jei hatállyal nevezi ki.
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(2) A NEFI a megyei és az országos szakmai vezetői megbízatásokra vonatkozó pályázatokat
legkésőbb 2016. október 1-jéig írja ki. A megyei és az országos szakmai vezetők 2017. január
1-jei hatállyal kezdik meg tevékenységüket.
(3) Az egyes, az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról szóló
…/2016. (…) EMMI rendelettel megállapított 13. § (1) bekezdés szerinti illetékességi
területek listáját a NEFI első ízben 2016. szeptember 15-éig teszi közzé a honlapján.”
6. §
(1) Az EüM r. a 2. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
(2) Az EüM r. a 3. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.
7. §
Az EüM r.
a) 12. § (1) bekezdésében a „vagy diplomás ápolói szakképesítéssel” szövegrész helyébe a
„vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítéssel, vagy diplomás ápolói
szakképesítéssel” szöveg,
b) 12. § (2) bekezdésében az „a klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápolói)
szakképesítést” szövegrész helyébe az „a klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápolói)
szakképesítést vagy az alapellátási közösségi szakápolói szakképesítést” szövegrész
lép.
8. §
Hatályát veszti az EüM r. 2. § (3) és (4) bekezdése.
3. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosítása
9. §
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Minimum r.) 2. melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
4. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása
10. §
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban:
ESZCSM r.) 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
11. §
Az ESZCSM r.
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a) 3. § d) pont dd) alpontjában az „a módszertani ajánlások alapján” szövegrész helyébe az
„az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) módszertani ajánlása alapján”
szöveg,
b) 3/A. § f) pontjában a „háziorvos értesítése a születésekről” szövegrész helyébe a
„háziorvos értesítése az OTH által működtetett Születésértesítő Rendszeren keresztül a
születésekről” szöveg,
c) 7. §-ában az „egészségügyi dokumentációt vezet” szövegrész helyébe az „az OTH által
működtetett egységes védőnői informatikai rendszerben egészségügyi dokumentációt vezet”
szöveg, az „A védőnő által használt nyomtatványok” szövegrész helyébe az „Az iskolavédőnő
által használt nyomtatványok” szöveg
lép.
12. §
Hatályát veszti az ESZCSM r. 8. számú melléklete.
5. A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok
gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI
rendelet módosítása
13. §
(1) A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban:
NEFMI r.) 3. § (1) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:
(A felnőtt és a vegyes körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. és 2.
mellékletben meghatározottak szerint:)
„q) új típusú törzskarton felvétele.”
(2) A NEFMI r. 3. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A gyermek körzetek a következő indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben
meghatározottak szerint:)
„j) új típusú törzskarton felvétele.”
14. §
A NEFMI r. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
6. Záró rendelkezés
15. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1-2. §, a 10-12. §, az 1. és az 5. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.
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1. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
1. Az NM r. 1. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. 1, 2, 3, 4, 6 és 9 hónapos életkorban:
a) teljes fizikális vizsgálat, különös tekintettel a fejlődési rendellenességek szűrésére,
b) mozgásszervi vizsgálat, csípőficam szűrése 4 hónapos korig,
c) idegrendszer vizsgálata,
d) rejtettheréjűség vizsgálata,
e) adaptáció, gondolkodás, preverbalis képességek, kommunikáció, szocializáció, testi
fejlődés és motoros képességek (nagymozgások, finommozgások/manipuláció) vizsgálata,
f) érzékszervek, érzékelés, észlelés vizsgálata (látás, hallás),
g) testhossz, testtömeg, fejkörfogat mérése, a fejlődés és tápláltsági állapot értékelése a
hazai standardok alapján,
h) rizikószűrés: a hazaadást követően 1 hónapon belül és az életkörülményekben történő
egészségi, környezeti változás esetén.”
2. Az NM r. 1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. 12. hónapos, 15. hónapos, szükség esetén 18. hónapos, 2 éves, szükség esetén 2,5 éves, 3
éves életkorban és ezt követően 6 éves életkorig évente
a) teljes fizikális vizsgálat,
b) idegrendszer vizsgálata,
c) rejtettheréjűség vizsgálata 2 éves korig, herék vizsgálata évente,
d) testmagasság, testtömeg (fejkörfogat szükség szerinti mérése), a fejlődés és tápláltsági
állapot értékelése hazai standardok alapján,
e) adaptív gondolkodás, preverbalis képességek, kommunikáció, szocializáció, testi fejlődés
és motoros képességek (nagymozgások, finommozgások/manipuláció) vizsgálata,
f) érzékszervek, érzékelés, észlelés vizsgálata (látás, hallás),
g) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc
rendellenességeire (tartáshiba, scoliosis),
h) vérnyomás mérése 3-6 éves életkor között,
i) korai fogászati szűrés és gondozás,
j) rizikószűrés az életkörülményekben történő egészségi, környezeti változás esetén.”
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2. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
„3. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez
Új típusú törzskarton adattartalma a 18 éven felüli korosztályra vonatkozóan*
I. A kliens alapadatai
1. Rögzítendő alapadatok
● név (*)
● születési név
● édesanya neve
● nem
● születési hely
● születési idő
● TAJ-szám (*)
● állandó lakóhely (*)
● értesítési cím
● közgyógy igazolvány (ha van) – száma, érvényességi ideje (*)
● e-mail cím (*)
● vezetékes és mobil telefonszám (*)
A (*)-gal jelölt adatok valamennyi ismételt adatfelvétel során ellenőrizendők,
frissítendők.
II. Az új típusú törzskartonban rögzítendők a krónikus BNO-(fő)csoportok, valamint a
lényegi, ellátást jelentősen befolyásoló körülmények
Cél az, hogy egységes kritériumrendszer alapján kerüljenek meghatározásra a leggyakoribb és
legfontosabb beteggondozási csoportok.
Fontos, hogy rögzítésre kerüljön a cselekvőképességet korlátozó körülmény, a demencia,
valamint a tartós mozgáskorlátozottság fennállása is.
1. Krónikus beteggondozási BNO-csoportok
1.1. Állandó gondozást igénylő betegségcsoportok
 HT: hipertónia
 IS: ischaemiás szívbetegség, lezajlott infarktus
 KV: egyéb kardiovaszkuláris betegségek
 DM: diabétesz
 HL: hiperlipidaemia
 KL: krónikus légzőszervi betegségek (COPD, asthma, stb.)
 CV: gondozást igénylő cerebrovaszkuláris betegségek (TIA, stroke, stb.)
 NE: gondozást igénylő egyéb neurológiai betegségek (epilepszia, szklerózis
multiplex, stb.)
 VE: krónikus vesebetegségek
 PS: gondozást igénylő pszichiátriai betegségek
 GI: gondozást igénylő gasztrointesztinális betegségek (Crohn betegség, colitis
ulcerosa, májbetegek, stb.)
 EN: gondozást igénylő endokrinológiai betegségek
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IN: gondozást igénylő fertőző betegségek (TBC, HIV, HBV, HCV, stb.)
HE: gondozást igénylő hematológiai betegségek
TU: daganatos betegségek

1.2. Rendszeres ellenőrzést igénylő krónikus állapot-/ betegségcsoportok
 MO: krónikus mozgásszervi betegségek
 ER: érzékszervi betegségek (látás, hallás)
2. A cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állás ténye és mértéke
(korlátozó vagy kizáró)
 nem ismert / ismert, mértéke _ _ _ _ _ _
3. Demencia (korábbi mini-mental teszt eredménye)
 nem ismert / ismert, MMT eredménye: _ _ _
4. Tartós mozgáskorlátozottság
 nem áll fenn / fennáll
5. Önellátási képesség


önellátó/részben/nem

6. Egyedül él-e?


igen/nem

7. Allergiák
8. Felnőttkori védőoltások
Kapott-e felnőttkori védőoltást? Ha igen, akkor melyiket?
A „felnőttkori” védoltások egy része 18 alatt kerül(het) beadásra.
Oltás
Tetanusz, diftéria, szamárköhögés (T/ dtaP)
HPV 2 komponensű oltás, nők
HPV 4 komponensű oltás, nők-férfiak
Pneumococcus
Meningococcus (legördülő menüsorból
kiválasztandó az oltás típusa: C, B, ACWY)
Influenza
Bárányhimlő
Mumpsz-kanyaró-rózsahimlő (MMR)
Hepatitis A
Hepatitis B
Hepatitis A+B
Kullancs encephalitis
Hastífusz

Oltás(ok) ideje
(**)

18
Tervezet
Veszettség
Sárgaláz
Kolera
H1N1

A (**)-gal jelölt oszlopok elvárt adattartalmát a dokumentum módszertani leírása
tartalmazza.
III. Családi anamnézis
1. Milyen krónikus betegsége van vagy volt a felsorolt családtagjainak?
1.1. Milyen életszakaszban állapították meg a kórállapotot, betegséget?
2. Van-e vagy volt-e daganatos betegsége a felsorolt családtagjainak, és ha igen, akkor
milyen típusú?
2.1. Milyen életszakaszban állapították meg a kórállapotot, betegséget?

APA

fiatal
on
(<55
év)

időse
bb
korba
n

ANYA

fiatal
on
(<65
év)

időse
bb
korba
n

TESTVÉR
..... fő

fiatal
on

időse
bb
korba
n

GYERMEK
..... fő

fiatal
on

időse
bb
korba
n

NAGYSZÜLŐ,
NAGYBÁCSI,
NAGYNÉNI,
ELSŐ FOKÚ
UNOKATEST
VÉR
fiatal
on

Szívkoszorúérbetegség, infarktus
Magasvérnyomás
szélütés, agyvérzés
Cukorbetegség
(egyszeres választás:
1-es típusú, 2-es
típusú, típusa nem
ismert)
Várandóssági
cukorbetegség
Légúti allergiás
betegség
fiatal
on
(<40
év)

fiatal
on
(<40
év)

fiatal
on
(<40
év)

fiatal
on
(<40
év)

fiatal
on
(<40
év)

Daganat:
(többszörös választás:
emlő, petefészek,
vastagbél-végbél,
hasnyálmirigy,
prosztata, tüdő)

IV. Fizikális vizsgálatok és gyógyszerszedés
1. testtömeg

kg

idősebb
korban
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2. haskörfogat
3. testmagasság
4. vérnyomásmérés (szisztolés/ diasztolés ) BAL KAR
5. vérnyomásmérés (szisztolés/ diasztolés) JOBB KAR
6. pulzus
7. a pulzus regularitása (tájékozódó jellegű vizsgálat)

/
/
regulári
s

cm
cm
Hgmm
Hgmm
/perc
irreguláris

8. látásélesség meghatározása:
1. szemüvegben/kontaktlencsével (korrigált vízus értékek)
2. szemüveg nélkül
Bal szem vízus: V=
Jobb szem vízus: V=
9. perifériás érbetegség - érszűkület - érelmeszesedés (ateroszklerózis) vizsgálat
tapintással/ hallgatózással:
bal oldali ATP:
bal oldali ADP:
jobb oldali ATP:
jobb oldali ADP:

tapintható / nem tapintható
tapintható / nem tapintható
tapintható / nem tapintható
tapintható / nem tapintható

10. boka-kar index (BKI):

11. szájüregi tájékozódó inspekció:
Eredmény:
(többszörös választás)
elváltozás nem látható
kóros nyálkahártya- vagy ínyelváltozás
fogkövesség
szuvas vagy sérült fog(ak), foghiány(ok)
12. Mértek-e Önnél valaha magas vérnyomás értéket?
1 – igen
2 – nem
8 - nem tudott válaszolni
9 - nem akart válaszolni
13. Mértek-e Önnél valaha magas vércukor értéket (orvosi vizsgálatkor, betegség,
várandósság esetén)?
1 – igen
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2 – nem
8 - nem tudott válaszolni
9 - nem akart válaszolni
V. Szakellátók által kivitelezett vizsgálatok eredményei és időpontjai
mmol/l
mmol/l
mmol/l
mmol/l
μmol/l
ml/perc
mmol/l

1. triglicerid:
2. HDL-C:
3. LDL-C:
4. szérum koleszterin:
5. szérum kreatinin:
6. eGFR:
7. éhomi vércukorszint

VI. Népegészségügyi szűrővizsgálatok eredményei és időpontjai
1. méhnyakrák szűrés (vizsgálati eredmény és a vizsgálat időpontjának
dokumentálása)
Eredmény:

2. emlőrák szűrés
dokumentálása):

(vizsgálati

eredmény

és

a

vizsgálat

időpontjának

1. észlelt malignus daganat
2. nincs észlelt malignus daganat
3. visszarendelés ismételt vizsgálatra
4. nem volt ilyen vizsgálat
3. vastagbélrák szűrés (vizsgálati eredmény és a vizsgálat időpontjának
dokumentálása):
Eredmény:
(1.) igen, székletvér vizsgálat, negatív eredménnyel
(2.) igen, székletvér vizsgálat, nem negatív eredménnyel
(3.) igen, székletvér vizsgálat, értékelhetetlen
(4.) igen, a kolonoszkópia vizsgálat, elváltozást nem találtak
(5.) igen, a kolonoszkópia vizsgálat, daganatos elváltozást találtak
(6.) igen, a kolonoszkópia vizsgálat, polypokat találtak
(7.) igen, a kolonoszkópia vizsgálat, más elváltozást találtak:
a válasz megjelölése esetén szövegesen rögzítendő az elváltozás jellege is
(8.) nem volt ilyen vizsgálat
VII. Társadalmi-gazdasági státusz
1. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége?
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1 – Kevesebb, mint 8 általános
2 – 8 általános
3 – Szakmunkásképző, szakiskola
4 – Szakközépiskola, technikum
5 – Gimnázium
6 – Felsőfokú szakirányú végzettség
7 – Főiskolai diploma
8 – Egyetemi diploma
88 – nem tud válaszolni
99 – nem kíván válaszolni
2. Az Ön jelenlegi gazdasági aktivitása fő munkáját tekintve?
01 - teljes munkaidős alkalmazásban álló
02 - részmunkaidős alkalmazásban álló
03 - segítő családtag
04 - teljes munkaidős vállalkozó (vállalkozás tagja)
05 - részmunkaidős vállalkozó
06 - alkalmi munkás, napszámos
07 – munkanélküli
08 - öregségi vagy özvegyi nyugdíjas
09 - rokkantsági nyugdíjas, járadékos
10 - nappali tagozaton tanul
11 - gyermekgondozási ellátáson van
12 - háztartásbeli, ill. családját látja el
13 - egyéb inaktív
88 – nem tud válaszolni
99 – nem kíván válaszolni
3. Milyennek értékeli az egészségét általában?
1 - nagyon jó
2 – jó
3 – kielégítő
4 – rossz
5 - nagyon rossz
8 – nem tud válaszolni
9 – nem kíván válaszolni
4. Véleménye szerint Ön mennyit tehet az egészségéért?
1 - nagyon sokat tehet
2 – sokat tehet
3 – keveset tehet
4 – semmit sem tehet
8 – nem tud válaszolni
9 – nem kíván válaszolni
VIII. Táplálkozás
1. Milyen gyakran fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt?
1. Minden nap (0 pont)
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2. Nem minden nap (1 pont)
IX. Testmozgás
1. Végez-e legalább 30 perces mérsékelt fizikai tevékenységet naponta?
1. Igen (0 pont)
2. Nem (2 pont)
2. Végez-e legalább heti háromszor, összesen legalább 75 perc erőteljes vagy 150 perc
mérsékelt testmozgást?
1. Igen
2. Nem
3. Mennyi időt tölt Ön ülve egy átlagos napon?
Ez magában foglalja azt az időt, amikor íróasztal mellett ül, vagy meglátogatja a barátait és
velük üldögél, esetleg tanul vagy tévézik.
1. legfeljebb 5 és fél óra
2. több, mint 5 és fél óra, de legfeljebb 8 és fél óra
3. több, mint 8 és fél óra
4. nem tud válaszolni
5. nem kíván válaszolni
X. Alkoholfogyasztási szokások
1. Érezte-e valaha szükségét annak, hogy visszavegyen az addig fogyasztott alkohol
mennyiségből?
1 – Igen
2 – Nem
8 – Nem tud válaszolni
9 – Nem kíván válaszolni
2. Bosszantották-e, zavarták-e Önt az alkoholfogyasztását ért kritikák?
1 – Igen
2 – Nem
8 – Nem tud válaszolni
9 – Nem kíván válaszolni
3. Van-e bűntudata a sok alkohol fogyasztása miatt?
1 – Igen
2 – Nem
8 – Nem tud válaszolni
9 – Nem kíván válaszolni
4. Ébredéskor szükségét érezte-e valaha annak, hogy a feszültségét alkoholt
fogyasztással oldja?
1 - igen
2 - nem
8 – Nem tud válaszolni
9 – Nem kíván válaszolni
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XI. Dohányzás
1. Dohányzik-e jelenleg?
1 - igen, naponta
2 - igen, alkalmanként
3 – soha nem dohányoztam
4 - nem, kevesebb mint egy éve hagytam abba
5. - nem, több mint egy éve hagytam abba
2. Hány évig dohányzott
…………………………évig
3. Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?
…………………………éve
4. Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?
………………..……….. szál
5. Ébredés után mennyi idő múlva szívja el az első cigarettáját?
1 - 5 percen belül
2 - 6-30 perc múlva
3 - 31-60 perc múlva
4 - több mint 60 perc múlva
8 – nem tud válaszolni
9 – nem kíván válaszolni
6. Szándékában áll-e letenni a cigarettát a következő 30 napban?
1 – nem
2 – igen
XII. Lelki egészség
Egyáltalán
nem
jellemző

Alig
jellemző

Jellemző

Teljesen
jellemző

1. Minden érdeklődésemet elvesztettem
mások iránt.

0

1

2

3

2. Semmiben nem tudok dönteni többé.

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

3. Több órával korábban ébredek, mint
szoktam, és nem tudok újra elaludni.
4. Túlságosan fáradt vagyok, hogy bármit
is csináljak.
5. Annyira aggódom a testi-fizikai
panaszok miatt, hogy másra nem tudok
gondolni.
6. Semmiféle munkát nem vagyok képes
ellátni.
7. Úgy látom, hogy a jövő reménytelen és
a helyzetem nem fog javulni.
8. Mindennel elégedetlen, vagy közömbös
vagyok.
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9. Állandóan hibáztatom magam.

0

1

2

3

XIII. Az orvos egyéb megjegyzése
* A beteg/törvényes képviselője aláírásával igazolja, hogy a törzskarton felvétele megtörtént.”
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3. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
„4. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez
Új típusú törzskarton adattartalma a 18 éven aluli korosztályra vonatkozóan*
I. A kliens alapadatai
1.
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Rögzítendő alapadatok
név (*)
születési név
édesanya neve
nem
születési hely
születési idő
TAJ-szám (*)
lakcím (*)
tartózkodási hely(*)
közgyógy igazolvány (ha van) – száma, érvényességi ideje (*)
szülő e-mail cím (*)
szülő vezetékes és mobil telefonszám (*)

A (*)-gal jelölt adatok valamennyi ismételt adatfelvétel során ellenőrizendők, frissítendők.
II. Általános adatok
1.








Egyéni anamnézis:
újszülöttkori anamnézis (gest.hét, születési súly és hossz, Apgar, szülés típusa, szülési
sérülés),
gyógyszer-, egyéb érzékenység
műtétek
szervhiány (veleszületett vagy szerzett)
serdülés jelei
nőgyógyászati anamnézis (menstruáció kezdete, problémák;
szociális háttér (rossz, megfelelő, jó)

2. Az új típusú törzskartonban rögzítendők
 a fő krónikus BNO-csoportok,
 a lényegi, ellátást jelentősen befolyásoló körülmények,
 állandó gyógyszerek,
 szakorvosi javaslatok
Cél az, hogy egységes kritériumrendszer alapján kerüljenek meghatározásra a leggyakoribb és
legfontosabb beteggondozási csoportok.
3. Krónikus betegségek, kórállapotok:
 Diagnózis (BNO)
 felismerés éve
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jelenleg is gondozott
gyógyulás éve

4. Krónikus
beteggondozási
betegségcsoportok)





















BNO-csoportok

(állandó

gondozást

igénylő

VB: veleszületett betegségek, fejlődési rendellenességek, kromoszóma
rendellenességek
HT: hipertónia
KV: kardiovaszkuláris betegségek
DM: diabétesz
HL: hiperlipidaemia
MS: Metabolikus X sy
KL: krónikus légzőszervi betegségek
NE: gondozást igénylő neurológiai betegségek
VE: krónikus vesebetegségek
PS: gondozást igénylő pszichiátriai betegségek
SNI: speciális nevelési igény, korai fejlesztés
MR: mentális retardáció
GI: gondozást igénylő gasztrointesztinális betegségek
EN: gondozást igénylő endokrinológiai betegségek
IN: gondozást igénylő fertőző betegségek (TBC, HIV, HBV, HCV, stb.)
HE: gondozást igénylő hematológiai betegségek
TU: daganatos betegségek
BS: Baleseti sérülések
MO: krónikus mozgásszervi betegségek
ÉR: érzékszervi betegségek (látás, hallás)

III. Életkori kötelező folyamatos és egyéb önkéntes oltások dokumentációja:
 Oltás v. kórokozó(k) megnevezése
 oltóanyag gyári neve
 gyártási száma
 oltás dátuma.
IV. Családi anamnézis
1. Milyen krónikus betegsége van vagy volt a felsorolt családtagjainak?
1.1.
1.2. Milyen életszakaszban állapították meg a kórállapotot, betegséget?
2. Van-e vagy volt-e daganatos betegsége a felsorolt családtagjainak, és ha igen, akkor
milyen típusú?
2.1.
2.2.Milyen életszakaszban állapították meg a kórállapotot, betegséget?

APA

ANYA

TESTVÉR
..... fő

NAGYSZÜLŐ,
NAGYBÁCSI,

27
Tervezet
NAGYNÉNI,
ELSŐ FOKÚ
UNOKATESTVÉR
fiatalon
(<55 év)

idősebb
korba
n

fiatal
on
(<65
év)

időse
bb
korba
n

fiatal
on

idősebb
korban

fiatalon

idősebb
korban

Szívkoszorúérbetegség, infarktus
Magas vérnyomás
szélütés,
agyvérzés
Cukorbetegség
(egyszeres
választás:
1-es típusú, 2-es
típusú, típusa nem
ismert)
Várandóssági
cukorbetegség
Légúti allergiás
betegség

fiatalon
(<50 év)

fiatal
on
(<50
év)

fiatal
on
(<50
év)

fiatalon
(<50 év)

Daganat:
(többszörös
választás:
emlő, petefészek,
vastagbél-végbél,
hasnyálmirigy,
prosztata, tüdő)
hangulatzavarok,
pszichiátriai
problémák
genetikai
betegségek

V. Fizikális vizsgálatok és gyógyszerszedés
1. testsúly
2. haskörfogat
3. testmagasság
4. vérnyomásmérés (szisztolés/ diasztolés ) BAL KAR
5. vérnyomásmérés (szisztolés/ diasztolés) JOBB KAR
6. pulzus
7. a pulzus regularitása (tájékozódó jellegű vizsgálat)
8. látásélesség meghatározása:
1. szemüvegben (korrigált vízus értékek)

/
/
regulári
s

kg
cm
cm
Hgmm
Hgmm
/perc
irreguláris
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2. szemüveg nélkül
Bal szem vízus: V=
Jobb szem vízus: V=
9. Életkori státusok/szűrővizsgálatok
Életkori státuszok, szűrővizsgálatok, orvos által végzett
teljes fizikális vizsgálatok eredménye
Újszülött
1 hó
3 hó
6 hó
1 év
2 év
3 év
4 év

5 év

6 év
8 év
10 év
12 év
14 év

eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
szemészeti eltérés nincs
szemészeti eltérés van, BNO:
hallás eltérés nincs
hallás eltérés van, BNO:
egyéb eltérés nincs
egyéb eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
eltérés nincs
eltérés van, BNO:
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17 év

eltérés nincs
eltérés van, BNO:

VI. Táplálkozás, táplálkozási szokások
1. Milyen gyakran fogyaszt friss zöldséget és/vagy gyümölcsöt gyermeke?
1. Minden nap (0 pont)
2. Nem minden nap (1 pont)
VII. Testmozgás, fizikai aktivitás (fajta, gyakoriság)
1. Végez-e legalább 30 perces mérsékelt fizikai tevékenységet naponta gyermeke?
1. Igen (0 pont)
2. Nem (2 pont)
2. Végez-e legalább heti háromszor, összesen legalább 75 perc erőteljes vagy 150 perc
mérsékelt testmozgást?
1. Igen
2. Nem
3. Mennyi időt tölt gyermeke ülve egy átlagos napon?
(Ez magában foglalja azt az időt, amikor íróasztal mellett ül, vagy meglátogatja a barátait és
velük üldögél, esetleg tanul vagy tévézik.)
1.
2.
3.
4.
5.

legfeljebb 5 és fél óra
több, mint 5 és fél óra, de legfeljebb 8 és fél óra
több, mint 8 és fél óra
nem tud válaszolni
nem kíván válaszolni

VIII. Alkoholfogyasztás (12év felett)
Fogyasztott-e alkoholt?
1 – Igen
2 – Nem
Ha igen, gyakorisága …
IX. Dohányzás (12 év felett)
1. Dohányzik-e jelenleg?
1 - igen, naponta
2 - igen, alkalmanként
3 – soha nem dohányoztam
4 - nem, kevesebb mint egy éve hagytam abba
5. - nem, több mint egy éve hagytam abba
2. Hány évig dohányzott
…………………………évig
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3. Hány éve dohányzik napi rendszerességgel?
…………………………éve
4. Átlagosan hány cigarettát szív el naponta?
………………..……….. szál
X. Fogyaszt-e egyéb élvezeti szereket? (12 év felett)
1 – Igen
2 – Nem
XI. Társadalmi-gazdasági státusz
1. Mi a szülők legmagasabb iskolai végzettsége?
1 – Kevesebb, mint 8 általános
2 – 8 általános
3 – Szakmunkásképző, szakiskola
4 – Szakközépiskola, technikum
5 – Gimnázium
6 – Felsőfokú szakirányú végzettség
7 – Főiskolai diploma
8 – Egyetemi diploma
88 – nem tud válaszolni
99 – nem kíván válaszolni
2. A szülő jelenlegi gazdasági aktivitása fő munkáját tekintve?
01 - teljes munkaidős alkalmazásban álló
02 - részmunkaidős alkalmazásban álló
03 - segítő családtag
04 - teljes munkaidős vállalkozó (vállalkozás tagja)
05 - részmunkaidős vállalkozó
06 - alkalmi munkás, napszámos
07 – munkanélküli
08 - öregségi vagy özvegyi nyugdíjas
09 - rokkantsági nyugdíjas, járadékos
10 - nappali tagozaton tanul
11 - gyermekgondozási ellátáson van
12 - háztartásbeli, ill. családját látja el
13 - egyéb inaktív
88 – nem tud válaszolni
99 – nem kíván válaszolni
3. Milyen a gyermeke egészsége általában?
1 - nagyon jó
2 – jó
3 – kielégítő
4 – rossz
5 - nagyon rossz
8 – nem tud válaszolni
9 – nem kíván válaszolni
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4. Véleménye szerint Ön mennyit tehet saját illetve gyermeke egészségéért?
1 - nagyon sokat tehet
2 – sokat tehet
3 – keveset tehet
4 – semmit sem tehet
8 – nem tud válaszolni
9 – nem kíván válaszolni
XII. Az orvos egyéb megjegyzése
* A beteg/törvényes képviselője aláírásával igazolja, hogy a törzskarton felvétele megtörtént.”
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4. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
A Minimum r. 2. melléklet „HÁZIORVOSI ELLÁTÁS” megjelölésű rész „Háziorvosi és
házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázatának „Ápoló”
megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:
(Háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás minimumfeltételei
Felnőtt
6301
Személyi feltételek:)
„Ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/alapellátási
közösségi szakápoló/diplomás ápoló)

Gyermek
6302

Vegyes
6303
1”

1

5. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
„7. számú melléklet a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelethez
Az iskolavédőnői dokumentumok jegyzéke
– Gyermek-egészségügyi kiskönyv
– Egészségügyi Könyv
– Iskolások és óvodások egészségügyi törzslapja
– Iskolai munkahelyi és munkaidő beosztás
– Kimutatás az oktatási intézményben a tanulók védőoltásáról
– Kimutatás a … betegség megelőzése céljából végzett védőoltásokról
– Egészségügyi nyilvántartó lap
– Kimutatás a felmentésekről az … évben
– Törzslap kérő C 3304–22 r. sz.
– Jelentés … tanévben végzett iskola-egészségügyi munkáról
– Védőoltási könyv 14 év feletti személyek részére
* A 2009. szeptember 1-je után született gyermekek esetében.”

ISBN 963 04-33303
C.3341–49/új*
A. Tü. 13.r.sz.
C. Isk. Eü. 12.r.sz.
C.3334–19/új r.sz.
C.3334–20.
C.3304–40/a.
C.isk.Eü.9/r.sz.
C 3304–41 E r. sz.
C.3352–1. r.sz.
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6. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez
1. A NEFMI r. 1. melléklet I. pontja a következő 13. ponttal egészül ki:
„13. Új típusú törzskarton felvétele indikátor (HSZTK%) [3. § (1) bekezdés q) pontja]
13.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak.
13.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak közül azok aránya,
akiknél megtörtént az új típusú törzskarton felvétele a tárgyhónapban. Egy TAJ a 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésében meghatározott gyakoriság szerint kerülhet
figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: az új típusú törzskarton kitöltése elősegíti a
lakosság egészségi állapotának felmérését.
13.3. Számítás:
HSZTK% = HSZTK / BB * 100
HSZTK%: a praxis TAJ körében új típusú törzskarton felvételében részesültek aránya az
adott hónapban
HSZTK: az adott hónapban a bejelentkezett biztosítottak száma, akikről az új típusú
törzskarton felvétele megtörtént.
BB: a bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban
13.4. Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312
OENO adatsorok)
13.5. Célérték és díjazás:
A
PRAXISTÍPUS: Felnőtt-Vegyes
Saját érték – 1.
Saját érték – 2.
Saját érték – 3.
Saját érték – 4.

B
ÚJ TÍPUSÚ TÖRZSKARTON
FELVÉTELE INDIKÁTORÁNAK
CÉLÉRTÉKEI (%)
0,5
1,0
1,5
2,0

C
HAVI DÍJAZÁS (FT)
12.500
25.000
37.500
50.000

„
2. A NEFMI r. 1. melléklet II. pontja a következő 10. ponttal egészül ki:
„10. Új törzskarton felvétele indikátor (HSZTK%) [3. § (2) bekezdés j) pontja]
10.1. Célcsoport: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak
10.2. Jelentése: A háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak közül azok aránya,
akiknél megtörtént az új típusú törzskarton felvétele a tárgyhónapban. Egy TAJ a 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdésében meghatározott gyakoriság szerint kerülhet
figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: az új törzskarton kitöltése elősegíti a lakosság
egészségi állapotának felmérését.
10.3. Számítás:
HSZTK% = HSZTK / BB * 100
HSZTK%: a praxis TAJ körében új típusú törzskarton felvételében részesültek aránya az
adott hónapban
HSZTK: az adott hónapban a bejelentkezett biztosítottak száma, akikről az új típusú
törzskarton felvétele megtörtént.
BB: a bejelentkezett biztosítottak száma a tárgyhóban
10.4. Adatforrás: háziorvosi tételes betegforgalmi jelentés adatai (B_300-as jelentés, B_312
OENO adatsorok)
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10.5. Célérték és díjazás:
A
PRAXISTÍPUS: Gyermek
Saját érték – 1.
Saját érték – 2.
Saját érték – 3.
Saját érték – 4.

B
ÚJ TÍPUSÚ TÖRZSKARTON
FELVÉTELE INDIKÁTORÁNAK
CÉLÉRTÉKEI (%)
0,5
1,0
1,5
2,0

C
HAVI DÍJAZÁS (FT)
12.500
25.000
37.500
50.000

„

