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Javaslat a háziorvosi/házi gyermekorvosi ellátásrend kialakítására                                         

a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 2021.06.18-án, 36982-1/2021/EÜIG 

iktatószámon kiadott rendelkezése értelmében 

 

A 36982/1/2021/EÜIG iktatószámon kiadott levél értelmében a betegellátás során az 

alábbi rendelkezések, eljárásrendek, jogszabályok tekintendők irányadónak: 

● Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban 

● 4/2000.(II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről 

● 33/2020. (IX. 16.) EMMI rendeletaz egészségügyi szolgáltatások nyújtásához 

szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 

és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási 

tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó 

elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények 

elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról 

● 343/2021. (VI. 16.) Korm. rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 

283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

 

A járványügyi készültség 2021. december 18-ig történő meghosszabbításával, valamint az 

NNK által kiadott rendelkezéssel egyidejűleg a háziorvosi praxisok ellátásrendjének 

kialakítása során az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk.  

1. A váróhelyiségekben biztosítani kell, hogy a páciensek között legalább 1 méter 

távolság megtartható legyen. A váróhelyiségben ne legyenek újságok, magazinok, 

gyermekjátékok stb. Jó gyakorlatnak számít az alkohol tartalmú kézfertőtlenítőszer-

adagoló kihelyezése a váróhelyiségbe (ennek beszerzéséről és feltöltéséről az 

egészségügyi szolgáltatónak kell gondoskodnia), hogy a páciensek és kísérőik 

érkezéskor és távozáskor kezet fertőtleníthessenek.1A váróhelyiségben és az orvosi 

rendelőben a betegnek és kísérőjének maszk használata kötelező.   

2. Indokolt, hogy a légúti panaszokkal rendelkező és/vagy lázas beteg személyes 

megjelenés helyett először telefonon vegye fel a kapcsolatot a betegellátóval. A 

telefonos konzultáció során az anamnesztikus adatok és a jelen tünetek alapján 

tisztázandó, hogy felmerül-e COVID-19 fertőzés gyanúja.2 

3. Javasolt a rendelési időben - a sürgősségi esetek kivételével - előjegyzési rend szerint 

fogadni a betegeket annak érdekében, hogy tervezett betegellátás keretén belül a 

praxisok szűrési, gondozási tevékenysége és a jogszabályok által előírt 

infekciókontroll optimálisabb keretek között valósuljon meg. A betegelőjegyzési rend 
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1 https://nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-
koronavirussal-kapcsolatban 
2 https://nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/567-eljarasrend-a-2020-evben-azonositott-uj-
koronavirussal-kapcsolatban 
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tevékenységről szóló miniszteri rendelet is szabályozza3. A sürgős ellátást igénylő 

esetek ellátására előjegyzési időpont nélkül is sort kell keríteni. Az előjegyzési rend 

kialakításának módszertana a praxisok saját hatáskörén belül kezelendő, azzal a 

kitétellel, hogy az előjegyzési rendről a betegeket megfelelő módon tájékoztatni 

szükséges. 

4. A járvány harmadik hullámának végét követően, ahol eddig nem valósult meg, indokolt 

a személyes találkozással járó, előjegyzési rend alapján szervezett betegvizsgálatok 

számát növelni, ugyanakkor Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges 

szakmai minimumfeltételekről4 szóló jogszabály értelmében a hagyományos 

személyes találkozáson alapuló betegvizsgálaton túl, ha az ellátás sajátosságai és 

orvosszakmai megítélése lehetővé teszik személyes jelenlétet nem igénylő, 

hivatkozott rendeletben tételesen felsorolt tevékenységeket telemedicinális úton 

javasolt nyújtani. A rendelet 3.§ (1) g) pontja értelmében az egészségügyi 

szolgáltatónak biztosítania kell a telemedicina ellátásra vonatkozó eljárásrendet és 

betegtájékoztatót.  
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3 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 
4 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 


