6722

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 35. szám

A nemzeti erõforrás miniszter 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (11) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. § tekintetében a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) és f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló
12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosítása
1. §

A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed azon üzleti és nem üzleti célú
a) kereskedelmi és magánszálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik;
b) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkezõ közösségi célú létesítményekre, amelyek csak a tanév
vége és a következõ tanév kezdete között mûködnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása
történik [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: táborozás];
c) napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel nem rendelkezõ közösségi célú létesítményekre, amelyek a tanév ideje
alatt is tartósan mûködnek, és ahol a tanév vége és a következõ tanév kezdete között a tanuló ifjúság szervezett
foglalkoztatása történik.”

2. §

(1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyermek törvényes képviselõje a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelõzõ négy napon belül
kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevõ gyermek megfelelõ egészségi állapotát a táborozás
megkezdése elõtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt –
a táborozás szervezõje adja át kitöltés céljából.”
(2) Az R. 4. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az iratokat a táborozás szervezõjéhez – az általa megállapított határidõig – kell visszajuttatni. A nyilatkozatot
legkésõbb a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezõjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt
a tábor helyszínén kell tartani.”

3. §

Az R. a következõ 7. §-sal egészül ki:
„7. § Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet
hatálybalépése elõtt kiállított orvosi igazolások 2012. április 1-jéig használhatóak fel a táborozás során.”

4. §

Az R.
a) 1. § (2) bekezdésében a „6-18” szövegrész helyébe a „3-18” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdés b) pontjában a „valamennyi” szövegrész helyébe az „a kiindulási pont szerint” szöveg,
c) 3. §-ában az „e rendelet melléklete” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet”, az „a melléklet” szövegrész helyébe
az „az 1. melléklet” szöveg
lép.
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(1) Az R. mellékletének címében a „Melléklet” szövegrész helyébe az „1. melléklet” szöveg lép.
(2) Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása
6. §

Hatályát veszti az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. számú melléklet 1. pont
d) alpontja.

3. A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosítása
7. §

Hatályát veszti a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú mellékletében az „A csoportos üdülésre (pl. ifjúsági táborba stb.) induló
gyermekcsoportok vizsgálatát az illetékes orvos végzi, aki köteles igazolni az üdülésre küldött gyermek
tetûmentességét, illetõleg tetvesség esetén a tetvetlenítést.” szövegrész.

4. Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi
feltételeirõl szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet módosítása
8. §

Az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeirõl szóló
37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Szálláshelyen szervezett üdülésen, táborozáson (a továbbiakban együtt: táborozás) az a személy vehet részt,
aki arra egészségi állapota alapján alkalmas és azt a szervezett táborozás megkezdése elõtt a tanuló ifjúság üdülésének
és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben foglaltaknak megfelelõen
nyilatkozattal igazolják.”

5. Az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról,
valamint az egészségügyi szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról
szóló 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosítása
9. §

(1) Nem lép hatályba az egészségügyi szolgáltatók és mûködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi
szakmai jegyzékrõl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 6/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet
(a továbbiakban: Szr.) 8. § (2) bekezdése és 2. melléklete.
(2) Hatályát veszti az Szr. 10. § (2) bekezdése.

6. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet 2012. március 30-án lép hatályba és 2012. április 1-jén hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 19/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez
„2. melléklet a 12/1991. (V. 18.) NM rendelethez

A nyilatkozat adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.

A gyermek neve
A gyermek születési dátuma
A gyermek lakcíme
A gyermek anyjának neve
Nyilatkozat arról, hogy
5.1. a gyermeken nem észlelhetõek az alábbi tünetek:
5.1.1. Láz
5.1.2. Torokfájás
5.1.3. Hányás
5.1.4. Hasmenés
5.1.5. Bõrkiütés
5.1.6. Sárgaság
5.1.7. Egyéb súlyosabb bõrelváltozás, bõrgennyedés
5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás
5.2. a gyermek tetû- és rühmentes
6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselõ neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetõsége
7. A nyilatkozat kiállításának dátuma”

A nemzeti erõforrás miniszter 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelete
a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése
értékelésének egyes szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelésérõl és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes
szabályairól szóló 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az OEP a háziorvosi szolgáltatók gyógyító-megelõzõ tevékenységét a 3. § (1) bekezdés a)–k) pontja és
(2) bekezdése, valamint az 1. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként havonta, a 3. § (1) bekezdés
l)–o) pontja és a 2. melléklet szerinti indikátorok esetén indikátoronként naptári negyedévente értékeli.”

2. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyermek körzetek a következõ indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:)
„b) meningococcus védõoltásban részesültek aránya a 3–24 hónaposak körében,”
(2) Az R. 3. § (2) bekezdése a következõ g)–i) ponttal egészül ki:
(A gyermek körzetek a következõ indikátorok alapján kerülnek értékelésre az 1. mellékletben meghatározottak szerint:)
„g) colecalciferol belsõleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény adásában részesültek aránya a 3 éves kor
alattiak körében,
h) szûrõvizsgálatok végzésének aránya a 6 éves kor alattiak körében,
i) kizárólag anyatejes táplálásban részesültek aránya a 6 hónapos kor alattiak körében.”
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(1) Az R. 5. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 3. § (2) bekezdés i) pontja szerinti indikátorért az 1. mellékletben szereplõ pontszám kapható abban az esetben,
ha az indikátor esetén
a) az adott körzetben a vizsgált célcsoportban lévõ bejelentkezett biztosítottak száma eléri a 15 fõt és
b) a háziorvosi szolgáltató megfelel az 1. mellékletben szereplõ célértéknek.”
(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adott megyében, illetve a fõváros kerületeiben az egyes háziorvosi szolgáltatókra jutó pontszámok
összeadódnak, és a rendelkezésre álló keretösszegbõl a háziorvosi szolgáltatók az összes indikátorban megszerzett
összpontszámuk arányában részesülnek díjazásban a 3. § (1) bekezdés a)–k) pontjában és a 3. § (2) bekezdésében
meghatározott indikátorok szerint havonta, a 3. § (1) bekezdés l)–o) pontjában meghatározott indikátorok szerint
naptári negyedévente a Kr. 12/A. §-a szerint.”

4. §

Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §

Az R.
a) 5. § (1) bekezdésében az „és (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „és (2) bekezdés b)–h) pontja” szöveg,
b) 6. §-ában a „(2) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b)–c) pontjában” szöveg,
a „2012. március 1-jéig” szövegrész helyébe a „2012. október 1-jéig” szöveg
lép.

6. §

Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdés a) pontja.

7. §

Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 20/2012. (III. 28.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 1. melléklet II. rész 2. pont 2.1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 3–24 hónapos gyermekek”
2. Az R. 1. melléklet II. rész 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.2. Jelentése: A házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett 3–24 hónapos gyermekek közül azok aránya, akik
legalább egy meningococcus elleni védõoltást kaptak. Egy TAJ a megelõzõ 24 hónap alatt csak egyszer kerülhet
figyelembevételre. Az indikátor magyarázata: a meningococcus elleni átoltottsági arányt vizsgálja, minél magasabb az
indikátor értéke, annál kedvezõbb a gyermekek átoltottsága.”
3. Az R. 1. melléklet II. rész 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.3. Számítás:
HSZM% = HSZM/BB2 * 100
HSZM%: a praxis TAJ körében meningococcus elleni védõoltásban részesültek aránya
HSZM: a BB2 szerinti biztosítottak közül azok száma, akik a megelõzõ 24 hónapban meningococcus elleni
védõoltásban részesültek
BB2: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett összes 3–24 hónapos biztosított”
4. Az R. 1. melléklet II. rész 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.2. Jelentése: A megelõzõ 12 hónap alapján egy hónap átlagában a házi gyermekorvosi szolgáltató
betegforgalmához viszonyítva az ügyeleti ellátáson hétfõtõl péntekig (háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti
ellátásban és/vagy sürgõsségi betegellátó osztályon) megjelent biztosítottak aránya. Az indikátor magyarázata: ha az
ügyeleti ellátásban magas a praxis betegeinek megjelenési gyakorisága, az utalhat arra, hogy a rendelési idõben
nyújtott ellátás nem kielégítõ, vagy a praxis betegei kerülik orvosukat. Cél, hogy a bejelentkezett biztosítottak
rendelési idõben saját orvosukat keressék fel. Minél alacsonyabb a mutató értéke, annál jobb a praxis megítélése.”
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5. Az R. 1. melléklet II. rész 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.3. Számítás:
ÜGY% = ÜGY/HSZESET*100
ÜGY%: a praxis TAJ körében az ügyeleti rendszerben és sürgõsségi betegellátó osztályon megjelent biztosítottak
aránya a praxis betegforgalmához képest
ÜGY: a házi gyermekorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezett biztosítottak közül az ügyeleti ellátásban vagy sürgõsségi
betegellátó osztályon megjelentek száma a megelõzõ 12 hónapban
HSZESET: a házi gyermekorvosi szolgáltató esetszáma a megelõzõ 12 hónapban”
6. Az R. 1. melléklet II. rész 5. pont 5.4. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5.4. Adatforrás: B_300-as jelentés, háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás adatai, Járóbeteg szakellátás”
7. Az R. 1. melléklet II. része a következõ 7–9. ponttal egészül ki:
„7. Colecalciferol belsõleges oldatos csepp adása (HSZCI%) [3. § (2) bekezdés g) pontja]
7.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek
7.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 3 éves kor alatti gyermekek közül Colecalciferol belsõleges
oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény kezelésben részesültek aránya. Azt a gyermeket tekintjük megfelelõen
ellátottnak, akinek a részére a megelõzõ 12 hónapban legalább 1 alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsõleges
oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt a patikában (ATC: A11CC05).
7.3. Számítás:
HSZCI% = HSZCI / BB1 * 100
HSZCI%: Colecalciferol belsõleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítmény szedésének aránya a 0–3 éves kor
közötti biztosítottak között
HSZCI: az adott háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 0–3 éves biztosítottak közül azok száma, akiknek a részére
legalább egy alkalommal váltottak ki Colecalciferol belsõleges oldatos csepp gyógyszerformájú készítményt
a tárgyhónapot megelõzõ 12 hónapban
BB1: összes 3 éves kor alatti bejelentkezett biztosított
7.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
7.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felsõ kvartilisének
alsó határát.
7.6. Pontszám: 1,875
8. Szûrõvizsgálatok végzése (HSZSZ%) [3. § (2) bekezdés h) pontja]
8.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek
8.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 éves kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél –
a kötelezõ egészségbiztosítás keretében igénybe vehetõ betegségek megelõzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet által elrendelt – szûrési
tevékenységek közül legalább 1 megtörtént a megelõzõ 12 hónapban.
8.3. Számítás:
HSZSZ% = HSZSZ/BB*100
HSZSZ%: a házi gyermekorvos által végzett szûrõvizsgálatokon átesettek aránya
HSZSZ: háziorvosi szolgálat által végzett szûrésen átesett 6 év alatti biztosítottak száma
BB: 6 éves kor alatti biztosítottak száma
8.4. Adatforrás: házi gyermekorvosi tételes jelentés betegforgalmi adatai (B_300-as jelentés, B_308 Szûrés adatsorok)
8.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felsõ kvartilisének
alsó határát.
8.6. Pontszám: 1,875
9. Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemõk aránya (HSZSZCS%) [3. § (2) bekezdés i) pontja]
9.1. Célcsoport: A házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek
9.2. Jelentése: A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 6 hónapos kor alatti gyermekek közül azok aránya, akiknél
a megelõzõ 6 hónapban maximum 1 V06C, vagy V06D ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítõ és/vagy hipoallergén
speciális gyógyászati célra szánt tápszer vény került kiváltásra.
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9.3. Számítás:
HSZSZCS% = HSZSZCS/BB*100
HSZSZCS%: kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemõk aránya
HSZSZCS: háziorvosi szolgálat 6 hónapos kor alatti azon biztosítottainak száma, akiknél a megelõzõ 6 hónapban
maximum 1 V06C, vagy V06D ATC kódot tartalmazó anyatej helyettesítõ és/vagy hipoallergén speciális gyógyászati
célra szánt tápszer vény került kiváltásra.
BB: 6 hónapos kor alatti biztosítottak száma
9.4. Adatforrás: gyógyszer vényforgalmi adatok
9.5. Célérték:
Azok a praxisok részesülnek pontozásban, amelyek elérik az indikátor havi szinten megállapított felsõ kvartilisének
alsó határát.
9.6. Pontszám: 1,875”
8. Az R. 1. melléklet II. rész 2. pont 2.6. alpontjában, 3. pont 3.6. alpontjában, 4. pont 4.6. alpontjában, 5. pont
5.6. alpontjában, 6. pont 6.6. alpontjában a „2,5” szövegrész helyébe az „1,875” szöveg lép.
9. Hatályát veszti az R. 1. melléklet
a) I. rész 7.1. és 7.2. alpontjában az „és/vagy pacemaker beültetésen” szövegrész,
b) II. rész 1. pontja.

