
 

1. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez 

Szakorvosi licencek listája 
 

  A B C 

1. Licenc megnevezése Licenc típusa Képzési idő 

2. Endoszkópos ultrahang vizsgálatok beavatkozási 12 hónap 

3. Mellkas-sérültek traumatológiai ellátása beavatkozási 12 hónap 

4. Neurointervenció beavatkozási 15-24 hónap 

5. Neurosonológia beavatkozási 24 hónap 

6. Hipertonológia interdiszciplináris 24 hónap 

7. Lipidológia interdiszciplináris 24 hónap 

8. Neuro-ophtalmológia interdiszciplináris 12 hónap 

9. Vascularis neurológia interdiszciplináris 36 hónap 

10. Alvásmedicina szakértője (Szomnológus) specializációs 24 hónap 

11. Obezitológia specializációs 16 hónap 

12. Palliatív orvoslás interdiszciplináris 12 hónap 

13. Diabetológia interdiszciplináris 24 hónap 

14. Foniátria specializációs 12 hónap 

15. Komplex radiológiai emlődiagnosztika beavatkozási 18 hónap 

16. Halottvizsgálati szaktanácsadó interdiszciplináris 12 hónap 

 



2. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez 

A szakorvosok által megszerezhető licencek képzési követelményei 
… 
 

11. PALLIATÍV ORVOSLÁS 
1.    A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek 

1.1.    belgyógyászati szakképesítés, 
1.2.    onkológiai szakképesítés, 
1.3.    neurológia szakképesítés, 
1.4.    aneszteziológia szakképesítés, 
1.5.    tüdőgyógyászat szakképesítés, 
1.6.    geriátria szakképesítés, 
1.7.    háziorvostan szakképesítés, 
1.8.    sebészet szakképesítés, 
1.9.    fül-orr-gégegyógyászat szakképesítés, 
1.10.    urológia szakképesítés, 
1.11.    csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés vagy 
1.12.    pszichiátria szakképesítés 

2.    Licenc típusa: interdiszciplináris 
3.    A képzés időtartama: 12 hónap, ebből 

3.1.    elméleti képzés: 80 óra 
3.2.    gyakorlati képzés 11,5 hónap 

4.    A képzés és a vizsga szakmai tartalma 
4.1.    Elméleti képzés: 

a)    palliatív ellátás alapjai, szemlélet, gyakorlat, ellátási formák 
b)    onkológia alapjai, végállapotú onkológiai betegek ellátása 
c)    a végállapotú máj-, vese-, tüdő- és szívbetegek ellátása 
d)    a végállapotú neurológiai, neurodegeneratív betegek ellátása 
e)    gyógyszertani ismeretek 
f)    fájdalomcsillapítás, speciális fájdalomformák 
g)    neurológia alapjai, neurológiai tünetek 
h)    légúti tünetek 
i)    kardiológiai tünetek 
j)    gastrointestinalis tünetek 
k)    urológiai tünetek 
l)    nőgyógyászati tünetek 
m)    pszichiátriai tünetek 
n)    bőrtünetek 
o)    paraneoplasztikus szindrómák 
p)    agonális időszak 
q)    sürgősségi ellátás 
r)    kommunikáció beteggel, családdal 
s)    etikai ismeretek 
t)    normál, komplikált gyász 
u)    pszichoszociális támogatás 
v)    spiritualitás 



w)    vallási, kulturális szempontok 
x)    szervezéstani alapismeretek 
y)    team munka, kiégés megelőzése 

4.2.    Gyakorlati képzés: 
a)    3 hó gyakorlat hospice bennfekvő részlegben 
b)    1 hó hospice otthoni ellátásban való részvétel 
c)    2 hó onkológiai gyakorlat 
d)    6 hét belgyógyászati gyakorlat 
e)    2 hét sebészeti gyakorlat 
f)    1 hó aneszteziológiai gyakorlat, fájdalomambulancián 
g)    1 hó neurológiai gyakorlat 
h)    2 hét pszichiátriai gyakorlat 
i)    2 hét urológiai gyakorlat 
j)    2 hét fül-orr-gégészeti gyakorlat 

5.    Vizsgára bocsátás feltétele 
5.1.    az elméleti képzés lezárása vizsgával 
5.2.    gyermekhospice ellátó egységben tett szakmai látogatás 
5.3.    négy önálló eset feldolgozása, ismertetése 

6.    Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre 
6.1.    fájdalomanalízis végzése, a fájdalom okának, pathomechanizmusának feltárásával 
6.2.    hatékony farmakológiai és non-farmakológiai módszerek alkalmazása 
6.3.    egyes szervműködési zavarok esetén megfelelő gyógyszeres kezelési módok 

kialakítása 
6.4.    a fájdalmon kívüli testi tünetek értékelése és csillapítása 
6.5.    testüregi folyadékgyülemek fizikális vizsgálati módszerekkel való felismerése, 

ezek biztonságos eltávolítása 
6.6.    a palliatív onkoterápiák indikációs területeinek ismerete 
6.7.    a beteg és a család pszichés támogatása 
6.8.    a palliatív sürgősségi állapotok kezelése 

… 


