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1. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet „Felnőtt hospice-palliatív ellátás”, „Szakmakód: 7306” megjelölésű rész „Intézeti 
hospice-palliatív ellátás” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Hospice-palliatív ellátás 
Hospice (palliatív) ellátás definíciója: 
Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a gyógyíthatatlan terminális állapot végső stádiumába 
került betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a 
betegek életminőségének javítása, a családtagok, gyászolók támogatása történik 
multidiszciplináris ellátó csoport segítségével. 
 
Az ellátás formái: 
I. Palliatív mobil csoport (mobil team) 
Fekvőbeteg intézményen belül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon 
kezelt terminális állapotú betegek ellátásának segítése, a palliatív ellátási szempontok 
érvényesítése. 
 
Feladata: 
Szakmai segítségnyújtás a terminális állapot végső stádiumába került betegek és családtagjaik 
számára erre kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével; 
szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára. 
 

Intézeti hospice-palliatív mobil team minimumfeltételei 
Személyi feltételek:  
 Szakorvos1  1 
 Diplomás ápoló2/szakápoló2  1 
 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/ 
mentálhigiénikus2 

 1 

 Gyógytornász2  EL 
 Dietetikus  EL 
 Szociális munkás  EL 

Megjegyzés: 
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence. 
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés. 
 
II. Hospice-palliatív terápiás osztály 
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály 10-20 ágyszám esetén 
 

Intézeti hospice-palliatív osztály minimumfeltételei 
Minimum ágyszám:  5 
Személyi feltételek:  
 Szakorvos1 10 ágyig 
További 10 ágyanként + 1 

 1,5 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, 
gyógytornász, dietetikus) 

 
X 

 Klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológus2/pszichológus2/pszichiáter2/pszichoterapeuta2/mentálhigiénikus2 10 
ágyig 
További 10 ágyanként + 0,5 

 1 

 Betegkísérő  EL 
Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei + az ápolási osztály feltételei +  
 Infúziós/injekciós pumpa  1 
 Inhaláló készülék  1 
 TENS készülék  1 
 Elektromos párásító  2 
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Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:  
 Radiológia (Röntgen)  EK 
 Ultrahang  EK 
 Orvosi laboratóriumi diagnosztika  EK 
 Fekvőbeteg intézeti háttér  EK 

Megjegyzés: 
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence. 
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés. 
 
Járóbeteg-szakellátás keretében olyan szakellátás, melynek célja a gyógyíthatatlan betegek 
tüneteinek enyhítése, megelőzése, a beteg életminőségének megőrzése, a beteg és családja 
pszichés támogatása, kezelési célok meghatározása, tájékoztatás a további ellátási formákról. 
 

Intézeti hospice-palliatív járóbeteg ellátás minimumfeltételei 
Személyi feltételek:  
 Szakorvos1  0,5 
 Hospice szakápoló  0,5 
 Klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológus/pszichológus/pszichiáter/pszichoterapeuta/mentálhigiénikus2 

 
EL 

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei  X 
 
Megjegyzés 
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence. 
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés. 
 
Hospice-palliatív ellátásban – ideértve a gyermek palliatív ellátást is – önkéntesként az végezhet 
tevékenységet, aki a Magyar Hospice-Palliatív Egyesület konszenzusa alapján elfogadott, azzal 
azonos tematikájú Képzett Hospice Önkéntes tanfolyamot elvégezte. 
A képzés időtartama minimum 35 óra. 
I. szint 
„Képzett Hospice Önkéntes I. szint /betegágy melletti szolgálatra nem jogosult” oklevelet nyújt 
/minimum 8 óra:  

- Hospice alapismeretek,  

- Szervezeti és menedzsment ismeretek. 
II. szint 
„Képzett Hospice Önkéntes II. szint /betegágy melletti szolgálatra jogosult” oklevelet nyújt / 
minimum 27 óra: 

- Önismereti foglalkozás, melynek során a hallgatók pszichés szűrése is történik az oktatók 
által (alkalmatlanság estén betegágy melletti szolgálat teljesítésére feljogosító oklevél nem 
állítható ki), 

- Kommunikációs gyakorlatok, 

- Alapápolási- és betegmozgatási ismeretek, 

- Tantermi szituációs gyakorlat, 

- Intézményi terepgyakorlat – képzett palliatív vagy hospice végzettséggel rendelkező 
szakember felügyelete alatt, amelynek igazolása szükséges az oklevél kiállításához.” 
 
2. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet „Gyermek palliatív ellátás”, „Szakmakód: 7310” megjelölésű része helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„ 
Gyermek palliatív ellátás  Szakmakód:  7310 
 
Intézeti palliatív ellátás 
 
Palliatív ellátás definíciója: 
Olyan egészségügyi ellátási forma, melyben a krónikus komplex állapotokban levő, vagy 
gyógyíthatatlan, életet megrövidítő betegségekben vagy terminális állapotban lévő, ezen 
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betegségek végső stádiumába került gyermek betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek 
megszüntetése vagy csökkentése, a gyermek betegek életminőségének javítása, a családtagok, 
gyászolók támogatása történik multidiszciplináris ellátó csoport segítségével. 
 
Az ellátás formái: 
 
I. Palliatív mobil csoport (mobil team) 
Fekvőbeteg intézményen belül végzett olyan szakellátás, melynek célja a különböző osztályokon 
kezelt, a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet megrövidítő 
betegségekben szenvedő vagy azok terminális állapotában lévő gyermek betegek ellátásának 
segítése, a palliatív ellátási szempontok érvényesítése. 
Feladata: 
Szakmai segítségnyújtás a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, életet 
megrövidítő betegségekben vagy a terminális állapotú, ezen betegségek végső stádiumába került 
gyermek betegek és családtagjaik számára erre kiképzett, interdiszciplináris csoport segítségével, 
szakmai, konzultatív segítségnyújtás a kórház személyzete számára. 
 

Gyermek palliatív mobil team minimumfeltételei 
Személyi feltételek:  
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos 1,4, gyermekhematológus 1,4, aneszteziológia és 
intenzív terápia szakorvos 1,4 

1 

Diplomás ápoló/gyermek szakápoló2 1 
Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus1,3/pszichológus2,3/pszichiáter1,3/ 
pszichoterapeuta2,3/mentálhigiénikus2,3 

1 

Óvónő, pedagógus EL 
Gyógytornász2 EL 
Dietetikus EL 
Szociális munkás EL 

Megjegyzés: 
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence.  
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés. 
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.  
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.  
 
II. Palliatív terápiás osztály 
A fekvőbeteg-ellátást nyújtó szolgáltatónál szervezett önálló palliatív osztály 
 
A gyermek palliatív osztály feladata a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan, 
életet megrövidítő betegségben szenvedő, illetve azok végstádiumába került gyermekbetegek 
kórházi körülmények között történő ellátása, kínzó tüneteinek, fájdalmainak enyhítése és tünet-
menedzselése, ideértve a radiológiai kontrollt igénylő kisebb sebészeti beavatkozások (pl. mellkas-, 
has csapolás, ganglion-blokád) végzését is. Feladata továbbá a kórházi kezelésben részesülő 
végstádiumú gyermekbetegek életvégi tünet- és fájdalom-menedzselése és a családtagok 
támogatása. 
 
A gyermek hospice ház feladata a krónikus komplex állapotokban lévő, vagy gyógyíthatatlan, 
életet megrövidítő betegségben szenvedő gyermekbetegek kínzó tüneteinek, fájdalmainak 
enyhítése és tünet-menedzselése a radiológiai kontrollt igénylő kisebb sebészeti beavatkozások 
kivételével, valamint ezen betegek mentesítő és tranzit ellátása. A gyermekhospice házban 
radiológiai kontrollt igénylő beavatkozások nem végezhetőek. Feladata továbbá a kórházi 
kezelőorvos/team beutaló javaslata alapján a végstádiumú gyermekbetegek életvégi tünet- és 
fájdalom-menedzselése és a családtagok támogatása. 
 

Gyermek palliatív osztály/hospice-ház minimumfeltételei 
  Progresszivitási szint 
  III. a. III. b.  
 palliatív osztály hospice ház 
Minimum ágyszám 5 5 
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Személyi feltételek:* 
 

 
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos1,4, gyermekhematológus1,4, 
aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1,4 10 ágyig, további 10 
ágyanként +1 

1 1 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint 
(ápoló, gyógytornász, dietetikus) X X 

Klinikai és mentalhigiénikus szakpszichológus1,3/pszichiáter1,3 

pszichológus2,3/pszichoterapeuta2,3/mentálhigiénikus2,3 /gyermek 
pszichológus2/gyermek pszichiáter1 

további 10 ágyanként +0,5  

1 1 

Óvónő, pedagógus 1 1 
Tárgyi feltételek: osztály általános feltételei + az ápolási osztály/intézet 
feltételei + 

  

Infúziós pumpák, állványok X X 
Elektromos párásító X X 
Vércukor meghatározó X X 
Inhalációs készülék X X 
TENS készülék X X 
Szakmai háttér:   
Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályos 
háttér 

EL EK 

Radiológia (röntgen) EL EK 
Ultrahang EL - 
Általános orvosi laboratórium EL EK 

Megjegyzés: 
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence. 
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés.  
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat. 
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat. 
 
III. Járóbeteg-szakellátás 

 
Járóbeteg szakellátás keretében olyan szakellátás, melynek célja a gyógyíthatatlan, krónikus 
komplex állapotokban lévő, vagy gyógyíthatalan, életet megrövidítő betegségekben szenvedő 
vagy ezen betegségek terminalis fázisába került gyermekbetegek tüneteinek enyhítése, 
megelőzése, a beteg életminőségének megőrzése, a beteg és családja pszichés támogatása, 
kezelési célok meghatározása, tájékoztatás a további ellátási formákról. 
 

Gyermek palliatív járóbeteg ellátás minimumfeltételei 
Személyi feltételek:  
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos1,4, gyermekhematológus1,4, aneszteziológia és 
intenzív terápia szakorvos1,4, háziorvos1,4 

 0,5 

 Hospice szakápoló3  0,5 
 Klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológus2,3/pszichológus2,3/pszichiáter/pszichoterapeuta2,3/mentálhigiénikus2,3 

 EL 

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei  X 
Megjegyzés: 
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence. 
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés. 
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.  
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.  
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Otthoni gyermek hospice-palliatív gondozás 
 
Otthoni hospice gondozás 
A gyermek betegek otthonában végzett olyan szakellátás, melynek célja a beteg és környezetének 
segítése, e betegek fájdalmainak és egyéb kínzó tüneteinek megszüntetése vagy csökkentése, a 
betegek életminőségének javítása, valamint a gyermek beteg szakszerű ápolása, a beteg és a 
család pszichés, szociális támogatása. 
Az otthoni hospice ápolás csak a krónikus komplex állapotokban levő, vagy gyógyíthatatlan 
betegségben szenvedő, illetve azok végstádiumába került gyermek betegeknek nyújtható. Otthoni 
szakápolás keretében csak abban az esetben végezhető, ha az otthonápolást végző az otthoni 
hospice ápolás személyi és tárgyi minimumfeltételeit is biztosítani tudja. 
 

Otthoni gyermek palliatív gondozás minimumfeltételei 
Személyi feltételek:  
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos1,4, gyermekhematológia szakorvos1,4, 
aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos1,4, háziorvos1,4 

 1 

 Hospice szakápoló2,3, hospice szakápoló és koordinátor3  1 
 Gyermekápoló, gyermek szakápoló2,3  4 
 Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus2,3/pszichológus/pszichiáter2,3/ 
pszichoterapeuta2,3/mentálhigiénikus2,3 

 0,5 

 Gyógytornász2  0,5 
 Szociális munkás, dietetikus, lelkész, kiképzett önkéntesek  EL 
Tárgyi feltételek:  
 Megegyezik az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendeletben 
meghatározott eszközfeltételekkel + infúziós pumpa 

 X 

Megjegyzés: 
1 Akkreditált 80 órás palliatív továbbképzés/palliatív orvosi licence. 
2 Minősített 40 órás hospice továbbképzés. 
3 Legalább 2 éves gyermekellátási gyakorlat.  
4 Legalább 5 éves gyermekellátási gyakorlat.” 
 
3. A 60/2003. ESZCSM rendelet 2. melléklet „Szerv-transzplantációs sebészet”, „Szakmakód: 0208” megjelölésű része a 
következő „Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei” és „Tüdőtranszplantáció minimumfeltételei” 
megjelölésű táblázatokkal egészül ki: 
 
„ 

Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei 
Minimum ágyszám: 5  
 Személyi feltételek:   
 Szívsebészet szakorvos (legalább 10 szívtranszplantációban való részvétel)  3 
 Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos (szívsebészetben jártas)  2 
 Aneszteziológus szakasszisztens  1 
 Radiológia/kardiológia szakorvos (hemodinamikai gyakorlattal)  1 
 Kardiológia szakorvos  1 
 Patológia szakorvos  EL 
 Intenzív betegellátó, szakápolók  3 
 Diplomás ápoló  2 
 Ápolási asszisztens  1 
 Gyógytornász  EL 
 Dietetikus  EL 
 Gyermek intenzív terápiás szakápoló  EL 
 Tárgyi feltételek: a szívsebészeti műtő minimumfeltételei +   
 Intenzív osztályon belül izolációs szoba (csak transzplantációs beteg ellátására)  X 
 Betegellenőrző monitor  X 
 Respirátor  X 
 Defibrillátor  X 
 Bemosakodó  X 
 Szoba-WC  X 
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7. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

	  

 

 
1. A 60/2003. ESZCSM rendelet 3. mellékletében foglalt 18. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép és a melléklet a következő 18/a. táblázattal egészül ki: 
 
„ 

18. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként felnőtt hospice-palliatív ellátásra (7306) vonatkozóan 
ÁGYSZÁM3 5-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 
I. ápolói kategória*2 1 1 2 3 4 5 
II. ápolói kategória*2 8 9 9 10 11 13 
III. ápolói kategória* 2 3 3 4 4 4 
Összes direkt ápolói 
létszám 

11 13 14 17 19 22 

 
18/a. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a gyermek palliatív 

ellátásra (7310) vonatkozóan 
ÁGYSZÁM3 5-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 
I. ápolói kategória*2 1 1 2 3 4 5 
II. ápolói kategória*2 9 10 11 12 13 15 
III. ápolói kategória* 2 3 3 4 5 5 
Összes direkt ápolói 
létszám 

12 14 16 19 22 25 

” 
 

2. A 60/2003. ESZCSM rendelet 3. mellékletében foglalt 24. táblázat helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

24. Szakdolgozói minimumfeltételek a szülőszobára vonatkozóan 
     előírt fő/műszak*  előírt létszám összesen, teljes 

munkaidőben foglalkoztatva  
 szakdolgozó  szülésznő  1 évi 1000 szülésszámig 6, 

minden további 500 szülésszám 
esetében + 3 

 kisegítő személyzet  műtőssegéd  1  1, évi 2500 szülésszám felett +1  
 

” 
 
 

”
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A szakmai kollégium 3 fős tagozatainak elnevezése, valamint tanácsainak elnevezése és létszáma 

 
1. Addiktológia tagozat/tanács (10 fő) 
2. Aneszteziológia és intenzív terápia tagozat/tanács (15 fő) 
3. Angiológia és érsebészet tagozat/tanács (10 fő) 
4. Ápolás és szülésznő (szakdolgozói) tagozat/tanács (15 fő) 
5. Arc, állcsont és szájsebészet tagozat/tanács (5 fő) 
6. Balneoterápia tagozat/tanács (5 fő) 
7. Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek tagozat/tanács (15 fő) 
8. Bőr- és nemibetegségek tagozat/tanács (10 fő) 
9. Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozat/tanács (15 fő) 
10. Dietetika, humán táplálkozás (szakdolgozói) tagozat/tanács (10 fő) 
11. Égés- és plasztikai sebészet tagozat/tanács (10 fő) 
12. Egynapos sebészet tagozat/tanács (10 fő) 
13. Fog- és szájbetegségek tagozat/tanács (15 fő) 
14. Foglalkozás orvostan tagozat/tanács (10 fő) 
15. Fül-orr-gégészet tagozat/tanács (10 fő) 
16. Gasztroenterológia és hepatológia tagozat/tanács (10 fő) 
17. Geriátria és krónikus ellátás tagozat/tanács (10 fő) 
18. Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás) tagozat/tanács (10 fő) 
19. Gyermek pszichiátria és addiktológia tagozat/tanács (10 fő) 
20. Gyermeksebészet tagozat/tanács (10 fő) 
21. Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozat/tanács (10 fő) 
22. Háziorvostan tagozat/tanács (15 fő) 
23. Hospice-palliatív ellátás tagozat/tanács (15 fő) 
24. Idegsebészet tagozat/tanács (10 fő) 
25. Igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan tagozat/tanács (10 fő) 
26. Infektológia tagozat/tanács (10 fő) 
27. Kardiológia tagozat/tanács (10 fő) 
28. Klinikai és járványügyi mikrobiológia tagozat/tanács (10 fő) 
29. Klinikai genetika tagozat/tanács (10 fő) 
30. Klinikai immunológia és allergológia tagozat/tanács (10 fő) 
31. Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tagozat/tanács (10 fő) 
32. Komplementer medicina tagozat/tanács (5 fő) 
33. Kórházi klinikai gyógyszerészet tagozat/tanács (10 fő) 
34. Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház higiénia tagozat/tanács (15 fő) 
35. Menedzsment és egészséggazdaságtan és egészségügyi informatika (nem orvosi) és minőségügyi tagozat/tanács 

(15 fő) 
36. Mozgásterápia, fizioterápia tagozat/tanács (15 fő) 
37. Nefrológia és dialízis tagozat/tanács (10 fő) 
38. Neonatológia tagozat/tanács (10 fő) 
39. Neurológia tagozat/tanács (15 fő) 
40. Nukleáris medicina tagozat/tanács (10 fő) 
41. Onkológia és sugárterápia tagozat/tanács (10 fő) 
42. Ortopédia tagozat/tanács (10 fő) 
43. Orvosi laboratórium tagozat/tanács (15 fő) 
44. Oxyológia-sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozat/tanács (15 fő) 
45. Patológia tagozat/tanács (10 fő) 
46. Pszichiátria, pszichoterápia, tagozat/tanács (15 fő) 
47. Radiológia tagozat/tanács (15 fő) 
48. Rehabilitáció, fizikális medicina és gyógyászati segédeszköz tagozat/tanács (15 fő) 
49. Reumatológia tagozat/tanács (10 fő) 
50. Sebészet tagozat/tanács (15 fő) 
51. Sportegészségügy tagozat/tanács (5 fő) 
52. Szemészet tagozat/tanács (10 fő) 
53. Szívsebészet tagozat/tanács (5 fő) 
54. Szülészet és nőgyógyászat, asszisztált reprodukció tagozat/tanács (15 fő) 
55. Transzfuziológia és hematológia tagozat/tanács (15 fő) 
56. Transzplantáció tagozat/tanács (5 fő) 

15. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez
„1. melléklet a 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelethez
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57. Traumatológia és kézsebészet tagozat/tanács (15 fő) 
58. Tüdő- és mellkas sebészet tagozat/tanács (5 fő) 
59. Tüdőgyógyászat tagozat/tanács (10 fő) 
60. Urológia tagozat/tanács (10 fő) 
61. Védőnő (területi, iskolai, kórházi, családvédelmi) tagozat/tanács (15 fő)” 

 

	  

1. A 63/2011. NEFMI r. 1. melléklet 5. KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT pontja a következő 5.27. és 5.28. alponttal 
egészül ki:  

 

(KÉPI DIAGNOSZTIKA SZAKMACSOPORT) 
 

„5.27. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 
5.28. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (BSc)” 
 

2. A 63/2011. NEFMI r. 1. melléklet 6. ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA SZAKMACSOPORT pontja a 
következő 6.19. és 6.20 alponttal egészül ki: 

(ÁLTALÁNOS ÉS ELEKTROFIZIOLÓGIAI ASSZISZTENCIA SZAKMACSOPORT) 
 
„6.19. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 
6.20. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikos (BSc)” 

3. A 63/2011. NEFMI r. 1. melléklet 10. MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT pontja a következő 10.18-10.23. alponttal egészül 
ki: 

 

(MŰTÉTI ELLÁTÁS SZAKMACSOPORT) 
 

„10.18. Intervenciós szakasszisztens (54) 
10.19. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 
10.20. Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikos (BSc) 
10.21. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens (55) 
10.22. Röntgen-műtős szakasszisztens 
10.23. Röntgen-műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54)” 

 
 

16. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez
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1. A 23/2012. EMMI r. 2. melléklet 11. PALLIATÍV ORVOSLÁS cím 1. pontja a következő 1.13-1.19. alponttal egészül ki: 
 
(A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek) 
  
„1.13. arc-, állcsont- és szájsebészet szakképesítés, 
1.14. bőrgyógyászat szakképesítés, 
1.15. gasztroenterológia szakképesítés, 
1.16. hematológia szakképesítés, 
1.17. sugárterápia szakképesítés, 
1.18. szemészet szakképesítés vagy 
1.19. szülészet-nőgyógyászat szakképesítés.” 
 
2. A 23/2012. EMMI r. 2. melléklet 12. DIABETOLÓGIA cím 4. pontja a következő 4.4. alponttal egészül ki: 
 
(A képzés és a vizsga szakmai tartalma) 
 
„4.4. Szülészet-nőgyógyászat alap-szakképesítés esetén: 
a) 1 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető belgyógyászati fekvőbeteg-osztály, 
b) 1 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető gyermekgyógyászati fekvőbeteg-osztály.” 
 
3. A 23/2012. EMMI r. 2. melléklet 11. PALLIATÍV ORVOSLÁS cím 1. pont  

a) 1.2. alpontjában az „onkológiai” szövegrész helyébe a „klinikai onkológia” szöveg,  
b) 1.4. alpontjában az „aneszteziológia” szövegrész helyébe az „aneszteziológia és intenzív terápia” szöveg 

lép. 
 
4. A 23/2012. EMMI r. 2. melléklet 11. PALLIATÍV ORVOSLÁS cím 1. pont 1.11. alpontjában a „szakképesítés vagy” szövegrész 
helyébe a „szakképesítés,” szöveg lép. 
 

17. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

18. melléklet az 54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelethez

	  

Az 1/2014. EMMI r. 1. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki: 

(Fertőző beteg jelentés adattartalma) 

„14. A bejelentő neve, alapnyilvántartási száma.”  


