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1. Vezetői összefoglaló  

A magyarországi háziorvosképzés rendkívül korszerű alapokon kezdett kikristályosodni az 
1970-es évek közepétől kezdve. Az azóta eltelt időszakban lényeges jogszabályi és képzési 
reformok történtek, és természetesen rengeteget változott maga az oktatási anyag, azaz a 
családorvoslás jelenlegi állása is. Napjainkban a családorvosi tevékenységekkel szemben 
támasztott komplex állami és társadalmi elvárások megkövetelik a meglévő képzési 
viszonyrendszer felülvizsgálatát még akkor is, ha már a jelenlegi helyzet is számos ponton 
büszkeségre ad okot. Az EFOP-1.8.0-VEKOP-17 projekt kiváló keretet teremt erre, 
munkacsoportunk valamennyi tagja kiemelkedő megtiszteltetésként éli meg, hogy részt 
vehet ebben a munkában. 

Jelen eredménytermékünk egy intermedier munkának tekinthető. Az előző mérföldkő során 
bemutattuk az alapellátó orvosok képzésének viszonyrendszerét Magyarországon és a 
világban. Megismerkedtünk jó gyakorlatokkal, az elmúlt évtizedek képzési dilemmáival, 
paradigmaváltásaival, és az ezekre adott válaszokkal. Ezen munka során előtérbe kerültek 
azok a területek, amelyek vonatkozásában a hazai alapellátó orvosképzési viszonyok 
továbbfejlesztésre szorulnak. 

Eredménytermékünk első részében a graduális háziorvosképzés szempontjaira térünk ki. A 
négy magyarországi orvosegyetem közül jelenleg csak Szegeden nincs kötelező graduális 
családorvostan-oktatás az általános orvosképzésben, munkacsoportunk elsődleges céljai 
közé tartozik ezen helyzet megváltoztatása. Kitérünk arra is, hogy a képzés mely szakában 
tartjuk optimálisnak a tantárgy oktatását, és hogy a jelenlegi kurrikulum erényeinek 
megtartásával mely pontokon javasoljuk a hangsúlyok újrapozicionálását. A legfontosabb 
reformjavaslatok a praxismenedzsment, a palliatív medicina és a komplex biopszichoszociális 
szemlélet oktatása köré csoportosulnak, javasoljuk az oktatási módszertan revízióját, a tutor 
mellett töltött praxisgyakorlat standardjainak újradefiniálását. 

Eredménytermékünk következő fejezetében a szakorvosképzés fejlesztési irányaival 
kapcsolatos elképzeléseinket összegezzük. Hangsúlyosnak tartjuk a tutor mellett töltött 
szakmai gyakorlat szempontrendszerének reformját, az ilyen irányú célkitűzések a 
Tutorképzési almunkacsoport koncepciójával harmonizálnak. Szintén kiemelt jelentőségű a 
rezidensek által kórházban töltött gyakorlatok struktúrájának, követelményrendszerének 
reformja, és meglátásunk szerint megújításra szorul a rezidensképzés során elsajátítandó 
elméleti képzés szempontrendszere, különös tekintettel a palliatív medicina, a 
praxisszervezés, és a biopszichoszociális egységben történő gondolkodás szempontjaira.  

Eredménytermékünk harmadik részében összegezzük a szakvizsga utáni képzések 
szerkezetével, szemléletével kapcsolatos reformjavaslatainkat, különös tekintettel a kötelező 
szintentartók rendszerére, és a licencképzésekre.  

Eredménytermékünk természetéből adódóan minden témakörben a változtatási javaslatok 
kerülnek reflektorfénybe, miközben kevesebb szó esik a jelenlegi viszonyok értékeiről, 
feltétlenül megőrizni hivatott elemeiről. Bízunk abban, hogy a régi és új képzési elemek 
integrációjából egy még hatékonyabb, a 21. század társadalmi kihívásaira leginkább választ 
adni képes alapellátó orvos képzésirendszer alapjai kristályosodnak ki. 
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3. Célkitűzések 

Munkánk során célül tűztük ki a jelenlegi háziorvos-képzés áttekintését, valamint szakértői 
javaslatok megfogalmazását, amelyek a graduális, posztgraduális háziorvosképzés, valamint 
a lifelong learning felépítésének és módszertanának fejlesztéséről szólnak. 

 

4. Módszerek 

A családorvostan-képzés fejlesztésével kapcsolatban munkacsoportunk javaslatokat 
fogalmazott meg, amelyeket a korábbi eredménytermékeinkre támaszkodva a hazai és a 
nemzetközi tapasztalatok alapján foglaltunk össze. A számos fejlesztési javaslat közül 
munkacsoportunk önálló algoritmus segítségével választotta ki a részletes kidolgozást 
igénylőket. 

A graduális képzés bemutatását az egyetemek honlapjain található tantárgyleírások, 
valamint a négy magyarországi családorvostani tanszék munkatársainak adatszolgáltatása 
alapján állítottuk össze. Az új tematikai elemek megfogalmazása a projektben dolgozó 
szakértők javaslatai, a négy családorvostani tanszék vezetőinek javaslatai, valamint a javasolt 
fejlesztési irányokkal kapcsolatos szakirodalom áttekintése alapján történt az 
oktatásfejlesztési fejezetben foglaltak figyelembevételével. 

Az egészségfejlesztéssel foglalkozó fejezet megírásakor az első lépés a health literacy 
(egészségértés) fogalmának áttekintése volt Pilling János tanár úr magyar nyelvű írásai 
alapján. Az egészségmagatartás megértéséhez használt kulcsirodalom a 
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-
egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf oldalon érhető el. Ezen felül angol nyelvű 
szakirodalom keresés történt health behavior, education és health promotion 
kulcsszavakkal. 

A Bálint-csoportokkal kapcsolatos fejezet elkészítéséhez a Bálint Társaság honlapján 
(www.balinttarsasag.hu) talált, valamint a Pubmed és a Semmelweis Egyetemi Könyvtár 
keresőjének segítségével fellelhető magyar nyelvű irodalmakat tekintettük át. Ezen felül 
Harmathy Éva által írott, online irodalom felhasználása történt a Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet honlapján keresztül: http://magtud.semmelweis.hu/14-
gyogyitas/142-harmathy-eva-memoarja. Angol nyelvű irodalmat az alábbi kulcsszavak 
segítségével kerestünk: Balint-group, education, Ascona-prize, effectivity. 

Az elméleti képzési tematika kapcsán a fellehető magyar irodalmat tekintettük át, amelyet a 
Pubmed és a Semmelweis Egyetemi Könyvtár keresőjének segítségével leltünk fel. Az 
átnézett irodalmak között található Prof. Dr. Ilyés István által a témában készített jegyzet, 
melyet nyomtatott formában tőle kaptunk meg, Pilling János: Orvos–beteg kommunikáció 
videóanyaga, illetve Orvosi kommunikáció könyve, Dr. Arnold Csaba: Családorvoslás a 
gyakorlatban című könyv vonatkozó fejezetei, valamint a Semmelweis Egyetem Családorvosi 
tanszék Családorvostan tankönyv vonatkozó fejezetei. Áttekintésre került ezen felül idegen 
nyelvű irodalom is az alábbi kulcsszavakkal: knowledge, readiness, attitude, communication 
skills. 

A klinikai gyakorlati tematika kapcsán alapul vettük a négy orvosi egyetem által beadott 
2017-es jogszabálymódosítási javaslatot. Végzett rezidensek körében történt anonim 
felmérés során mértük fel a klinikai gyakorlati tematikával kapcsolatos tapasztalatokat és 

http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf
http://www.egeszseg.hu/szakmai_oldalak/assets/cikkek/16-05/egeszseg-es-egeszsgegmagatartas-iskolaskorban-2014.pdf
http://www.balinttarsasag.hu/
http://magtud.semmelweis.hu/14-gyogyitas/142-harmathy-eva-memoarja
http://magtud.semmelweis.hu/14-gyogyitas/142-harmathy-eva-memoarja
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javaslatokat, majd az Országos Vérellátó Szolgálattal történt kapcsolatfelvétel alapján tettük 
meg a transzfúziós kurzus időtartamának csökkentésére irányuló javaslatunkat. 

A háziorvostan részvizsgával foglalkozó fejezet áttekintettük a korábbi eredménytermékeket, 
valamint a vonatkozó hazai és nemzetközi irodalmat. Az adatgyűjtés és azok feldolgozása az 
EMMI, OALI, NEAK honlapról illetve ÁEEK-tól igényelt adatok alapján történt. 

A Lifelong Learning fejezethez anonim felmérést végeztünk háziorvosok és házi 
gyermekorvosok körében. 

A licencképzések ismertetéséhez szükséges adatokat a jogszabályi környezet 
feltérképezésével és az egyes képzési formákért felelős intézmények felé történő 
adatigényléssel szereztük meg. A licencvizsgára felkészítő tanfolyamokra vonatkozó adatokat 
egyrészt az OFTEX (www.oftex.hu) rendszerből, másrész a Nemzeti Vizsgabizottság, az orvosi 
egyetemek és a szakmai szervezetek honlapjáról gyűjtöttük ki. A szakorvosi licencvizsgával 
rendelkező orvosokról az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Emberi Erőforrás-fejlesztési 
Főigazgatóság Elismerési és Monitoring Főosztálya bocsájtotta rendelkezésünkre a szükséges 
adatokat. A licencek gyakorlati jelentőségéről személyes és telefonos megbeszéléseket 
folytattunk az adott szakterületet jól ismerő, és a gyakorlatban is művelő orvosokkal. A 
fejlesztési irányok megfogalmazásakor figyelembe vettük a négy családorvostani tanszék 
vezetőinek javaslatait is. 

A nem részletezett fejezetek kapcsán a korábbi eredménytermékek, valamint a magyar és 
idegen nyelvű irodalmak áttekintése történt meg. 
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5. Fogalomtár 

Alapellátás 

„Az alapellátás célját és feladatait az egészségügyi alapellátásról szóló törvény  88. § 
határozza meg.” 

Egészségügyi alapellátás 

„Az egészségügyi alapellátás biztosítja, hogy a beteg a lakóhelyén, illetve annak közelében 
választása alapján igénybe vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, folyamatos 
egészségügyi ellátásban részesüljön, nemétől, korától és betegsége természetétől 
függetlenül. 

(2) Az egészségügyi alapellátás feladatai: 

a) az ellátott lakosságra vonatkozó, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 
ellátás (a továbbiakban: megelőző ellátás); 

b) az egyén 

ba) egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása, 
nevelése, egészségfejlesztése, egészségtervezésének támogatása, 

bb) jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása 
és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, 

bc) szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy 
terápiás ellátás céljából, 

bd) gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a szakorvos által javasolt terápiás terv 
figyelembevételével; és 

c) szükség esetén a b) pont bb) és bd) alpontjában foglaltaknak a beteg otthonában történő 
ellátása vagy a beteg otthonában végzendő szakorvosi konzílium kérése. 

2. § (1) E törvény alkalmazásában: 

a) praxisközösség: a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői 
szolgáltatók feladatainak ellátására létrejött működési forma; 

b) csoportpraxis: olyan együttműködési forma, amely keretében a háziorvosi, házi 
gyermekorvosi alapellátási feladatok mellett jogszabályban meghatározottak szerint a 
járóbeteg-szakellátás körébe tartozó egyes ellátások is nyújthatók.” (1) 

 

Az alapellátás területei 

Az alapellátás területei az 2015. évi CXXIII. törvény - az egészségügyi alapellátásról alapján: 

 A háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás; 

 A védőnői ellátás; 

 Az iskola-egészségügyi ellátás; 

 Az alapellátáshoz kapcsolódó otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás; 

 A foglalkozás-egészségügyi alapellátás (1). 

 

 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1500123.tv
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ÁEEK 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ  

 

Bálint-csoport 

Esetmegbeszélő technika, melynek fókuszában az orvos-beteg kapcsolat egyedi sajátosságai 
állnak  

 

Egészségértés 

A health literacy magyar megfelelője. Az egyénnek arra vonatkozó képessége, hogy az 
egészséggel kapcsolatos információkat mennyire tudja úgy megérteni, hogy azok alapján 
gyakorlati hasznosítás legyen lehetséges. 

 

Egészségfejlesztés 

Társadalmi fókuszú prevenciós tevékenység. 

 

Egészségmagatartás 

Az egészséget relevánsan befolyásoló tevékenységek összessége. 

 

Family medicine 

A WONCA európai definíciója szerint „General practice/family medicine is an academic and 
scientific discipline, with its own educational content, research, evidence base and clinical 
activity, and a clinical specialty orientated to primary care”, azaz a 
háziorvoslás/családorvoslás egy akadémiai tudományterület, melyet önálló képzési 
rendszere, kutatásai, bizonyítékon alapuló gyógyító tevékenysége és az alapellátásra irányuló 
gondolkodásmódja jellemez. (2) 

 

Folyamatos továbbképzés 

Az egészségügyi tevékenységet végző szakorvos folyamatos szakmai továbbképzésben 
köteles részt venni a továbbképzési időszak alatt.  A továbbképzési időszak teljesítéséhez a 
továbbképzésre kötelezettnek a) szakképesítésenként a szakképesítésének megfelelő, 
szakterületenként szervezett kötelező szintentartó továbbképzésen, b) szabadon választható 
elméleti továbbképzésen és c) gyakorlati továbbképzésen kell részt vennie. 

 

Graduális képzés 

„Az első diploma vagy az alapképzettség megszerzésére irányuló felsőfokú képzés. A formális 
képzéshez tartozik.” (3)  

 

General practice  

A family medicine szinonimája, lásd ott. 
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Háziorvosi ellátás 

„Az alapellátás meghatározó ellátási formája. 

A háziorvosi ellátás feladata a beteg egészségének menedzselése saját kompetenciában 
végzett gyógyító-megelőző ellátásokon, kért konzíliumokon és megszervezett ellátásokon 
keresztül. A háziorvos az, akit a fogászati és védőnői ellátás kompetenciáján kívül eső 
problémáikkal elsőnek kell felkeresnünk, és a háziorvos az, akinél az egészségügyi ellátási 
adataink összegyűlnek, azaz az összes egészségügyi adataink kezelésére törvény által 
feljogosított. 

A háziorvosi ellátást alapvetően a kötelező egészségbiztosítás terhére vehetjük igénybe, de a 
háziorvos egyéb, nem a társadalombiztosítás által finanszírozott orvos-szakértői feladatot is 
ellát, pl. látlelet kiadása, orvosi szakvélemény adása jogosítványhoz, fegyverviseléshez stb. 

A háziorvos ellátás a településszerkezettől függően szerveződhet 

 a 14 éven aluli lakosok alapellátására (gyermek körzet), 

 a 14 éven felüli lakosság ellátására (felnőtt körzet), 

 a település teljes lakosságának ellátására, függetlenül a lakos életkorától (vegyes 

körzet). 

A háziorvos szabad megválasztása – a területi-elérhetőségi korlátok mellett – alapvető 
jogunk.” (4) 

Fontos azonban kiegészíteni a fenti hivatkozást a 2015. évi CXXIII. törvény 5. pontjának 8. §-
ában meghatározottakkal, miszerint a gyermek körzet ellátását a 19. életévét be nem 
töltött személyek számára biztosítja, valamint a felnőtt körzet ellátását 14 éves kortól erre 
irányuló választás alapján nyújthatja a háziorvos. 
 
 

Háziorvostan szakvizsga 

A rezidens a törzsképzés teljesítését követően bocsátható szakvizsgára. A fennálló 
rendelkezések értelmében minden jelenleg aktívan dolgozó családorvos számára kötelező a 
háziorvostan szakvizsga letétele [kivétel a 29/1997. (X. 3.) NM rendelete 3. § (1) a, b, c 
bekezdésben felmentett kollégák].  

 

Junior Bálint-csoport 

Orvostanhallgatók körében alkalmazott Bálint-csoport. 

 

Kiégés 

Elsősorban segítő foglalkozásúak életében megjelenő, a fokozott stresszhatás következtében 
kialakuló nehéz érzelmi állapot, amely az elhivatottság csökkenésével, a távlati szakmai célok 
bizonytalanná válásával jellemezhető, hangulati, szorongásos és testi tünetekkel társulhat. 

 

 

 

https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Alapell%C3%A1t%C3%A1s
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Gy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%B3-megel%C5%91z%C5%91_ell%C3%A1t%C3%A1sok
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Konz%C3%ADlium
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Kötelező szintentartó továbbképzés 

A kötelező szintentartó továbbképzés az egészségügyi felsőoktatási intézmények és az adott 
szakma szerinti országos szakmai intézmények által orvosok számára szervezett olyan 
tanfolyam, amely a NEFMI 64/2011. (XI. 29.) rendeletével összhangban kötelező szintentartó 
tanfolyamként kerül meghirdetésre. Az 5 éves továbbképzési időszakban megszerzendő 250 
pontból legalább 50 pontot kötelező szintentartó továbbképzés teljesítésével kell 
megszerezni. (5)  

 

Kurrikulum 

„A kurrikulum egyszerre jelenti a tantervnek nevezett dokumentumokat (intended 
kurrikulum) és a ténylegesen megfigyelt tanulási-tanítási gyakorlatot (implemented, 
achieved kurrikulum).” (6) 

„A kurrikulum fogalmát […] tágan értelmezzük, beleértve ebbe a tanulási környezet egészét, 
így olyan elemeket, mint a standardok vagy követelmények, a tananyag, a különböző 
taneszközök vagy a pedagógusok által alkalmazott tanulásszervezési és értékelési 
módszerek.” Megjegyzés: a fenti három fogalom egyike sem szerepel a magyar jogrendben, 
így a fenti definíciók kizárólag tudományos és nem törvényi meghatározásnak számítanak. 
(6) 

 

Licenc 

„A licenc a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek vagy szakpszichológusok által, 
vizsgával záruló egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető” 
tanúsítvány, „amely a szakorvost a szakképesítésére épülő szakmai tevékenység végzésére 
jogosítja.” (7) 

A magyarországi szakképzés történetében rendeleti szinten először 2012-ben került 
szabályozásra a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok 
egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzése (licenc képzése) a 23/2012. (IX. 14.) EMMI 
rendelet keretében.  

 

Life long learning 

Élethosszig tartó tanulás. Minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, 
melyet a tudás, a készségek éskompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, 
állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában. 

 

Mentálhigiénés gondozás 

A betegek pszichés gondozása, mentális vezetése. A lelki egészség megőrzése, illetve a 
mentális betegséggel rendelkező betegek gondozása, kezelése. 

 

NEAK 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
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OALI 

Országos Alapellátási Intézet (2015 márciustól átalakult, feladatait részben átvette Országos 
Tiszti Főorvosi Hivatal Alapellátás-szervezési Főosztály és Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet 
(NEFI) 

 

Oktató háziorvosi praxis 

Olyan, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 
16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet szerint akkreditált háziorvosi praxis, amely graduális és 
posztgraduális gyakorlati képzési feladatokat lát el. (8) 

 

Palliatív ellátás 

A palliatív ellátás olyan megközelítés, amely az életet megrövidítő betegség kísérő 
problémáitól szenvedő beteg és családja életminőségét javítja azáltal, hogy megelőzi és 
csillapítja a szenvedést a fájdalom, a pszichoszociális és spirituális problémák 
meghatározásával, kifogástalan értékelésével és kezelésével. (9) 

 

Pályaszocializáció 

Az a folyamat, amely során az egyénben kialakul az adott pályára jellemző gondolkodás, 
viselkedés, attitűd. 

 

Posztgraduális képzés 

„Az angol és amerikai felsőoktatási rendszerben meghonosodott, innen származó és elterjedt 
kifejezés, amely az alacsonyabb szintű vagy ún. első fokozat, ill. diploma megszerzése utáni 
továbbképzést, magasabb szintű vagy második, esetleg harmadik diploma megszerzésére 
irányuló képzést jelent. Magyarországon a tudományos ösztöndíjasok egyetemi doktori vagy 
akadémiai kandidátusi fokozat megszerzésére irányuló képzést, bizonyos szakmérnöki és 
szakorvosi továbbképzési formákat, másoddiplomás levelező képzést és továbbképzést 
tekintik posztgraduális képzésnek a felsőoktatásban. Posztgraduális képzés az első fokozat 
vagy diploma utáni továbbképzés, magasabb vagy második diploma megszerzése.” (3) 

 

Praxis 

„Az egészségügyi szolgáltató azon szervezeti formája, ahol 

 az ellátó és a szolgáltató azonos, 

 a praxis működtetője/tulajdonosa személyes közreműködőként részt vesz az ellátás 

nyújtásában, 

 a praxis esetében – ellentétben más szervezeti formával (pl. intézmény) – 

szervezetében és személyi körében nem különül el a működtető, a management és az 

ellátói kör. 

A praxis, mint önálló szervezeti forma az alapellátásban jellemző, de a járóbeteg-szakellátás 
területén is értelmezhető működési mód.” (4) 

https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_szolg%C3%A1ltat%C3%B3
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/Alapell%C3%A1t%C3%A1s
https://fogalomtar.aeek.hu/index.php/J%C3%A1r%C3%B3beteg-szakell%C3%A1t%C3%A1s
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„Praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott 
önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló 
orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető.” 
(10) 
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6. Graduális háziorvosképzés fejlesztési terve 

6.1. A családorvostan helye a kurrikulumban 

A munka menete 

A családorvostan képzés fejlesztésével kapcsolatban munkacsoportunk javaslatokat 
fogalmazott meg, melyeket a korábbi eredménytermékeinkre támaszkodva a hazai és a 
nemzetközi tapasztalatok alapján foglaltunk össze. A számos fejlesztési javaslat közül 
munkacsoportunk önálló algoritmus segítségével választotta ki a részletes kidolgozást 
igénylőket. 

Javaslataink véleményezésére felkértük a négy Családorvosi Tanszék vezetőjét, akik együtt 
átnézik és felülvizsgálják az egyes pontokat, majd pedig ajánlást tesznek a fejlesztési 
irányokra. Ezek alapján az ajánlások alapján kerül kidolgozásra a háziorvosképzés végleges 
fejlesztési terve. 

Jelen alfejezetben azokat az általunk megfogalmazott szakértői javaslatokat szeretnénk 
bemutatni, melyek a graduális háziorvosképzés kurrikulumban betöltött szerepéről szólnak.  

A fejezetben ismertetésre kerülő ajánlások nem a jelen helyzet humánerőforrásához 
alkalmazkodnak, és tisztában vagyunk vele, hogy ezen ajánlásaink megnövekedett oktatói 
gárdát igényelnek, de hosszú távon mindenképpen előnyösnek gondoljuk a szakma 
presztizsének növelése és a háziorvoshiány csökkentése szempontjából. 

Javaslatainkat kiemelve jelöltük a szövegben. 

 

Bevezetés és a jelenlegi helyzet ismertetése 

Fontos szerepe van a Családorvostan képzésnek az egyetemi évek alatt, mivel a 
szemléletmódot, a családorvoslásra jellemző gondolkodást nem lehet más szakmák által 
elsajátítani. Ideális lenne, ha a háziorvostan minél több félév során tudná képviselni magát az 
orvosképzésben, így a hallgatóknak lenne lehetőségük megismerni a háziorvosi szakma 
komplexitását, szépségeit és kihívásait. 

A „B.V.1.3. Összefoglaló elemzés a hazai háziorvos képzésről a fejlesztési irányok 
meghatározásával” című eredménytermékünk „IV.3. Összefoglaló elemzés a graduális és 
posztgraduális háziorvos-képzésekről” című fejezetének 1. táblázata foglalja össze a négy 
egyetem jelenlegi családorvosi képzését évfolyamonkénti bontásban és tartalmazza a 
kötelező/kötelezően választható kurzusokat. Látható, hogy különböző időpontokban és 
különböző módokon jelennek meg a családorvosi tantárgyak az orvosképzés során. 
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 Budapest Debrecen Pécs Szeged 

I. 

évfolyam 
- - 

Orvosi 

kommunikáció a 

gyakorlatban 

 kötelező 

 előadás, 

szeminárium 

 6 + 8 óra 

Orvosi 

kommunikáció 

 kötelező 

 nyári praxis- 

gyakorlat 

 30 óra 

- 

II. 

évfolyam 

Bevezetés a 

klinikumba 

 kötelező 

 gyakorlat 

 28 óra 

- - - 

III. 

évfolyam 
- - - - 

IV. 

évfolyam 

 

* Családorvosi 

ismeretek 

 kötelezően 

választható 

 előadás 

 26 óra 

Családorvostan nyári 

gyakorlat 

 kötelező 

 1 hét 

- 

* Családorvosi 

ismeretek 

 kötelezően 

választható 

 előadás 

 2x30 óra 

Orvos-beteg 

kommunikációs 

tréning 

 kötelező 

 előadás, 

gyakorlat 

 1 nap 



 
 

20 

V. 

évfolyam 

Családorvostan 

előadás 

 kötelező 

 előadás 

 28 óra 

*Családorvosi 

ismeretek 

 kötelezően 

választható 

 előadás 

 26 óra 

Általános orvostan/ 

Családorvostan 

 kötelező 

 szeminárium 

 10 óra 

Családorvostan 

 kötelező 

 előadás, 

szeminárium 

 4, 10 óra 

*Családorvosi 

ismeretek 

 kötelezően 

választható 

 előadás 

 2x30 óra 

VI. 

évfolyam 

Családorvosi 

praxisgyakorlat 

 kötelező 

 1 hét 

- Családorvostan 

praxisgyakorlat 

 kötelező 

 2 hét 

Háziorvosi 

praxisgyakorlat 

 kötelező 

 1 hét 

* IV. vagy V. évfolyamon teljesíthető 

1. táblázat: Családorvosi tanszékek által szervezett kötelező, illetve kötelezően választható 
kurzusok a hazai egyetemeken (11) 

 

6.1.1. A képzés mely szakaszaiban lenne optimális a háziorvostan oktatása? 

Nem minden egyetemen szerepel kötelezően a képzésben a családorvostan, Szegeden 
kizárólag kötelezően választható kurzusként jelenik meg a kurrikulumban, illetve 
Debrecenben és Szegeden IV. évben találkoznak először a hallgatók a háziorvoslással. 
Javaslatként fogalmazzuk meg, hogy a családorvostan váljon kötelező tantárggyá, oktatása 
két féléven, valamint praxisgyakorlat keretében történjen mind a négy egyetemen, hogy a 
hallgatóknak legyen lehetőségük az elméleti és a klinikai tantárgyak mellett találkozni 
betegekkel az alapellátás szemüvegén keresztül, és kialakuljon bennük egy pozitív szemlélet 
a szakmával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy a háziorvostan képzés „egyenletesen” 
jelenjen meg a hat év orvosképzés során. Ideális lenne, ha először I. vagy II. évben, majd III. 
vagy IV. évben, végül V. és VI. évben is találkoznának a medikusok különböző oktatási 
formában (előadás, szeminárium, praxisgyakorlat) a háziorvoslással. Lehetségesnek tartjuk 
azt is, hogy a harmadév után kötelező belgyógyászat gyakorlat egy részének teljesítése 
alapellátási praxisban történjen, hiszen ennek követelményrendszerének jelentős része 
teljesíthető ebben a formában is. Így a hallgatóknak lehetőségük lenne bepillantást nyerni a 
családorvosi praxisokban zajló munkába, megismerhetnék a háziorvoslás sajátosságait. Az 
előadásokon és szemináriumokon pedig háziorvosi szempontból mélyíthetnék el a szakmai 
tudásukat. A klinikai képzés diagnózis-orientált szemlélete mellett minden orvos számára 
elengedhetetlen az alapellátás személyközpontú, integratív szemléletének megismerése is. 
Ez azon hallgatókra is vonatkozik, akik biztosan más területre szakosodnak, hiszen így 
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betekintést kaphatnak a háziorvos összetett munkájába, ezáltal könnyebben megértenék 
egy-egy háziorvosi beutalás/döntés létjogosultságát, látnák, hogyan, milyen körülmények 
között és eszközparkkal dolgozik a háziorvos. Akik pedig háziorvosok szeretnének lenni, végig 
a hat év alatt, folyamatosan, egyre magasabb szinten mélyíthetnék el a tudásukat. 

 

6.1.2. Az alapellátás korai megismertetése, a hallgatók háziorvoslás irányba 

történő motiválása a graduális képzés során 

Mint az eredménytermék korábbi fejezeteiben (Háziorvosi praxisgyakorlat a graduális képzés 
során; Graduális háziorvosképzés fejlesztési terve) már említésre került, mind a megfelelő 
háziorvos utánpótlás biztosítása, ezáltal az alapellátás fenntarthatósága szempontjából, 
mind a széles látókörű, alapellátással kapcsolatos ismeretekkel rendelkező szakellátók 
képzése kapcsán kiemelt jelentőségű a háziorvosi pálya hiteles bemutatása a graduális 
képzés során.  

A háziorvosi pálya megismertetésének, illetve a pálya iránti érdeklődés felkeltésének 
leghatékonyabb módja számos hazai és nemzetközi tanulmány alapján, a háziorvostan 
oktatás beépítése a graduális képzésbe. Az információ átadáson túl fontos szerepe van a 
negatív sztereotípiák lebontásában, a hallgatói attitűd formálásában. (12) (13) (14) A későbbi 
pályaválasztás szempontjából elsősorban a gyakorlatorientált oktatásnak, valamint a 
háziorvosi praxisgyakorlatoknak van jelentős hatása. Számos vizsgálat kimutatta, hogy a 
gyakorlatok hossza egyenes arányosságban áll az általuk kiváltott pozitív hallgatói attitűd 
változással. Tekintettel a hallgatókat érő, sokszor negatív hatásokra, valamint a pozitív 
élmények idővel való „elhalványulására”, legideálisabb az alapellátás újra és újra történő 
megjelenítése az alapozó, a preklinikai, valamint a klinikai modul során egyaránt. (14) (15) 
(16) (17) 

A fentiek alapján javasolt a gyakorlati oktatás erősítése, melynek révén minden bizonnyal 
kedvező változások érhetőek el a háziorvosi hivatás megítélésében. Szakmai megfontolások 
alapján a családorvostan kurzus kötelező tantárgyként a klinikai modul részét kell, hogy 
képezze. Azonban a pálya bemutatását már feltétlenül érdemes hamarabb elkezdeni, a 
hallgatókat az egyetem előtt, illetve az egyetem korai szakaszában érő hatások miatt. Ez 
utóbbi feladatban fontos szerepet kell, hogy kapjanak a háziorvosi tevékenységgel 
kapcsolatos kötelezően, illetve szabadon választható tantárgyak, valamint a „családorvoslás 
ernyője” alá tartozó, általános orvosi kompetenciákat megalapozó kurzusok (pl. Orvosi 
kommunikáció) is.   Fontos feladat a háziorvosi pálya presztízsének növelése, értékeinek 
bemutatása. 

 

6.1.3. Mire épül a háziorvostan tantárgy, mi épül rá? 

A jelenlegi képzésben a budapesti tematikában a három családorvosi tantárgy előfeltételei a 
következők: 

Kötelező tantárgy: 

 Bevezetés a klinikumba  

Előfeltétele: Orvosi kommunikáció egyidejű felvétele vagy korábbi elvégzése 

 Családorvostan 

Előfeltétele: Belgyógyászat III., Népegészségtan és preventív medicina II. 
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Kötelezően választható: 

 Családorvosi ismeretek 

Előfeltétele: Belgyógyászat II. (18) 

Szegeden a Családorvosi ismeretek I., II. kötelezően választható előadások esetében a 

klinikai modulba való belépés (azaz a preklinikai modul teljesítése) tekinthető feltételnek. 

(19) 

Debrecen 

Kötelező kurzusok: 

 Családorvostan nyári gyakorlat IV. évfolyam után 

Tantárgyfelvétel feltétele: az V. évfolyamra történő regisztráció feltétele a szabadon 

választható és családorvostan nyári gyakorlat teljesítése. 

 Általános orvostan/családorvostan 

Tantárgyfelvétel feltétele: Farmakológia II., Belgyógyászat I. (Propedeutika) 

Szabadon választható kurzusok: 

 Szabadon választható nyári gyakorlat IV. évfolyam után az V. évfolyamra történő 

regisztráció feltétele a szabadon választható és családorvostan nyári gyakorlat 

teljesítése 

 Az általános orvoslás/családorvoslás gyakorlati kérdései 

Tantárgyfelvétel feltétele: Farmakológia II., Belgyógyászat IV., Megelőző orvostan II. 

 Az orvosi tevékenység jogi vonatkozásai 

Tantárgyfelvétel feltétele: Farmakológia II., Belgyógyászat IV., Megelőző orvostan II.  

 Differenciáldiagnosztikai készségek és lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban 

Tantárgyfelvétel feltétele: Farmakológia II., Belgyógyászat IV., Megelőző orvostan II. 

 Prevenció és egészségmegőrzés az alapellátásban 

Tantárgyfelvétel feltétele: Gyógyszertan II., Belgyógyászat 4. és Megelőző orvostan II. 

 Sürgősségi ellátás a családorvosi gyakorlatban 

Tantárgyfelvétel feltétele: Farmakológia II., Belgyógyászat IV., Megelőző orvostan II. 

(20) 

Pécs 

Kötelező: 

 Az orvosi kommunikáció gyakorlata 

Előfeltétel nincs. 

 Orvosi Kommunikáció gyakorlata (nyári gyakorlat) 

Előfeltétel: Az orvosi kommunikáció gyakorlata felvétele. (21) 

 Családorvostan 

Előfeltétel: Belgyógyászat: Bevezetés a belgyógyászatba (Propedeutika), Igazságügyi 

orvostan teljesítve. (22) 

 Családorvostani praxis gyakorlat 

Előfeltétele: Családorvostan teljesítve. (23) 
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Elektív: 

 Palliatív Orvoslás, Hospice 

Előfeltétele: Onkológia. 

 Junior Bálint szeminárium 

Előfeltétele: Orvosi szociológia. 

 Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban 

Előfeltétel nincs. (24) 

Fakultatív: 

 Általános orvosi gyakorlati készségfejlesztés 

Előfeltétel: Belgyógyászat: Bevezetés a belgyógyászatba (Propedeutika). 

 Alkalmazott foglalkozás-orvostan és munkahigiéne 

Előfeltétele: Élettan 1. 

 A diagnózis felállításának mestersége 

Előfeltétel nincs. 

 Gyakorlat orientált kommunikációs képzés 

Előfeltétele: Az orvosi kommunikáció gyakorlata, Belgyógyászat: Bevezetés a 

belgyógyászatba (Propedeutika), Igazságügyi orvostan teljesítve. 

 Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítása az egészségügyben 

Előfeltétele: Belgyógyászat: Bevezetés a belgyógyászatba (Propedeutika), 

Gyógyszertan. (24) 

A családorvostan tárgyak felvétele nem előfeltétele más tantárgyak felvételének, de a 
kötelező tantárgyak kihagyhatatlan részei a tantervnek. 

 

6.1.4. Az oktatási folyamat mely szakaszában alkalmas praxisban eltöltött 

gyakorlat szervezése? 

Javaslatok: Az elméleti oktatás túlsúlyának csökkentése negyed- és ötödéves 
praxisgyakorlat bevezetésével. Praxisgyakorlat bevezetése negyed- és ötödévben. 

A jelenlegi képzés alapján a hallgatók nagyrészt előadások és szemináriumok formájában 
találkoznak a családorvoslással, kisebb hangsúly jut a praxisban töltött oktatásra. 
Budapesten VI. évfolyamon, Pécsett I. (Kommunikációs praxisgyakorlat, 30 óra) és VI. (2 
hetes praxisgyakorlat), Debrecenben IV., Szegeden pedig VI. évben van 1 hetes kötelező 
praxisgyakorlata a hallgatóknak. (Budapesten II. évben is van gyakorlati képzés, melyben kis 
csoportos formában, két rendelési idő között történik az oktatás a praxisokban, 
betegbemutatáson keresztül.) 

Véleményünk szerint mindenképpen jó lenne, ha a hallgatók a hat év alatt többször 
töltenének időt a praxisban, illetve egy hét helyett két hétre nőne egységesen a hatodéves 
gyakorlat időtartama.  

Első vagy másodévben az elméleti tantárgyak mellett a medikusok találkoznának betegekkel 
a gyakorlaton. Ez a tantárgy előzné meg a belgyógyászati propedeutikát, a hallgatók 
betekintést nyerhetnének a klinikumba, megtanulhatnák, hogyan kell kikérdezni a beteget, 
az elsajátított kommunikációs technikákat gyakorolhatnák, és magabiztosságra tennének 
szert a betegek kikérdezése során. 
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IV. és V. évben a belgyógyászat és más klinikai tárgyak oktatása mellett a hallgatók a 
praxisban töltött gyakorlaton családorvosi szempontból vennének részt a betegellátásban. 

VI. évben pedig már a megalapozott klinikai tudásukat lehetne elmélyíteni a hallgatóknak a 
családorvoslás szemszögéből, és hangsúlyt fektetnénk a gondozási és a prevenciós 
tevékenység megismertetésére. A jelenlegi egy hetes gyakorlat hatékonyságát nem tartjuk 
megfelelőnek, javasolnánk a korábbi időszakban jól működő két hetes időtartam ismételt 
bevezetését. 

Fontosnak tartjuk a „Kommunikációs praxisgyakorlat” egységes bevezetését, ahol a 
korábban megszerzett kommunikációs ismereteket képzett háziorvos (tutor) mellett 
gyakorolhatnák a hallgatók az oktató praxisokban. Jelenleg a pécsi képzés része az Orvosi 
kommunikáció nyári praxisgyakorlat az első év végén, szeretnénk, hogy ez a gyakorlat 
egységesen jelenjen meg a négy egyetemen. Ennek megvalósulásához pedig 
nélkülözhetetlen, hogy az orvos-beteg kommunikáció oktatásában vegyenek részt képzett 
és gyakorló családorvosok, ne csak pszichológusok és elméleti munkát végző oktatók. 
Tisztában vagyunk vele, hogy ennek a javaslatunknak komoly humánerőforrás-igénye van, de 
mindenképpen előremutató lenne az oktatás minőségének szempontjából, ha a jövőben a 
tutorok kapnának kommunikációs képzést. [Az oktatók családorvosok képzésével az 
Egészségügyi Képzésfejlesztés munkacsoporton belül a Tutorképző almunkacsoport 
foglalkozik.] 

 

6.1.5. Fakultatív háziorvosi tantárgyak célja, ütemezése 

Javaslatként fogalmaztuk meg, hogy a kötelező családorvostan tantárgyak mellett minden 
egyetemen jelenjenek meg a képzésben fakultatív családorvosi tárgyak is (pl. jogi 
szabályozás, praxisszervezés, finanszírozás, junior Bálint-csoport, a családorvos egyéb 
feladatai a gyógyításon kívül), ezzel téve gazdagabbá és színesebbé a tanszékek oktatási 
tevékenységét, és lehetőséget biztosítva a háziorvoslás összetettségének bemutatására. 
Pécsett és Debrecenben számos fakultatív kurzus közül választhatnak a hallgatók, Szegeden 
és Budapesten kötelezően választható kurzusokon vehetnek részt, szabadon választható 
tárgyak nincsenek. 

Szabadon választható kurzusok: 

Debrecen 

 Az általános orvoslás/családorvoslás gyakorlati kérdései;  

 Az orvosi tevékenység jogi vonatkozásai; 

 Differenciál diagnosztikai készségek és lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban; 

 Prevenció és egészségmegőrzés az alapellátásban; 

 Sürgősségi ellátás a családorvosi gyakorlatban. 

Pécs 

 Általános orvosi gyakorlati készségfejlesztés; 

 Alkalmazott foglalkozás-orvostan és munkahigiéne ; 

 A diagnózis felállításának mestersége; 

 Gyakorlatorientált kommunikációs képzés; 

 Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítása az egészségügyben. 

Elektív: 
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 Palliatív Orvoslás, Hospice; 

 Junior Bálint szeminárium; 

 Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban. (25) 

 

Úgy gondoljuk, hogy ideális lenne, ha a családorvoslás iránt érdeklődő hallgatók nem a 
szakképzés során találkoznának először részletesebben a háziorvos egyéb feladataival, 
hanem a graduális képzésben fakultatív tantárgyakon keresztül szélesedhetne a tudásuk, és 
jobban megismernék a háziorvos munkájának komplexitását. 

 

6.2. A háziorvostan elmélete 

6.2.1. Jelenlegi tematika 

Budapest 

A Semmelweis Egyetemen a graduális képzés keretében három kötelező, egymásra épülő 
tantárgy segítségével ismerkedhetnek meg a hallgatók a családorvoslással. A Bevezetés a 
klinikumba című kötelező tantárgy a leendő orvosok és a betegek közötti kapcsolatot 
alapozza meg. 

 

1. hét Előadás Az orvosi hivatás. A szakmai elkötelezettség kialakítása 

2. hét Gyakorlat Leggyakoribb kórképek a praxisban 

3. hét Gyakorlat 
Az orvoshoz forduló egyén. Az együttműködés és a hatásos kooperáció 
feltételei és előnyei 

4. hét Gyakorlat Betegutak, betegbeutalás, konzultáció, konzílium 

5. hét Gyakorlat 
A család szerepe az egészség fenntartásában, a betegségek kialakulásában és 
gondozásában 

6. hét Gyakorlat Egészségmegőrzés: felvilágosítás, betegoktatás, szűrővizsgálatok 

7. hét Gyakorlat Lényegfelismerés: a szubjektív panaszok objektivizálása 

8. hét Gyakorlat Akut betegek ellátása: döntéshozás, problémamegoldás 

9. hét Gyakorlat Krónikus betegek gondozása esetbemutatáson keresztül 

10. hét Gyakorlat A haldokló beteg ápolása, gondozása, a gyászreakció kezelése 

11. hét Gyakorlat Az orvos egyéb feladatai a gyógyítás mellett 

12. hét Gyakorlat Teammunka a háziorvosi praxisban 

13. hét Gyakorlat Az orvosi életpálya 

14. hét Gyakorlat Ápolástani készséggyakorlat 

2. táblázat: A tárgy tematikája 

A Családorvostan című kötelező tantárgy során a főbb betegségek, valamint a gondozási és a 
prevenciós tevékenység kerül bemutatásra a családorvos szemszögéből.  
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1. hét A családorvos helye az egészségügyben. A család mint az ellátás alapegysége 

2. hét A vidéki családorvos munkájának specialitása 

3. hét Akut betegségek ellátása, elsődleges döntés 

4. hét A családorvos szerepe a népegészségügyi szűrőprogramokban 

5. hét Addikciók – betegedukáció, motiváció az alapellátásban 

6. hét Kardiovaszkuláris prevenció a praxisban 

7. hét Családorvosi feladatok a diabéteszes betegek gondozásában 

8. hét Családorvosi feladatok a kardiovaszkuláris betegek gondozásában 

9. hét Hypertonia diagnózisa, gondozása az alapellátásban 

10. hét Alvászavarok kivizsgálása, gondozása az alapellátásban 

11. hét Depresszió és szorongás kivizsgálása, gondozása az alapellátásban 

12. hét Infektológiai problémák az alapellátásban 

13. hét Geriátriai gondozás, demencia – a családorvos feladatai 

14. hét Fekvőbetegek gyógyítása, gondozása 

3. táblázat: A tárgy tematikája 

A Családorvosi ismeretek kötelezően választható tantárgy során a családorvoslás egyes 
részleteiből, fontosabb aspektusaiból tartott előadások keretében mélyülhet el a 
kapcsolatuk a hallgatóknak a családorvoslással. 

 

 

1. hét Családgondozás 

2. hét Krízisszituációk 

3. hét Alkoholbetegség megelőzése, kezelése az alapellátásban 

4. hét Primer prevenció az alapellátásban 

5. hét Gasztroenterológia az alapellátásban 

6. hét Családorvos feladatai a gondozásban 

7. hét Kommunikáció, Cambridge-Calgary modell (elmélet) 

8. hét A házi gyermekorvosi munka sajátosságai 

9. hét Praxisszervezés, pályakezdés 

10. hét Hátrányos helyzetű betegek, hajléktalanok ellátása 

11. hét Dohányzásról leszokás támogatás lehetőségei, a családorvos szerepe 

12. hét A kiégés megelőzése a családorvosok körében 

13. hét Tesztvizsga 
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4. táblázat: A tárgy tematikája 

Budapesten hatodévben egyhetes Családorvosi gyakorlaton vesznek részt a hallgatók 
akkreditált családorvosi praxisokban, ahol a betegellátásba bekapcsolódva szerezhetnek 
tapasztalatot a hallgatók a családorvos munkájának mindennapjairól. (26) 

 

 

 

Debrecen  

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) graduális hallgatói számára két 
kötelező kurzus kerül meghirdetésre a családorvoslás témakörében: a Családorvostan Nyári 
Gyakorlat és az Általános orvostan/Családorvostan tantárgy. Az Általános 
orvostan/Családorvostan tantárgy tematikáját a következő táblázat mutatja be.  

1. hét Szeminárium 
Az általános orvoslás/családorvoslás sajátosságai. Helye az 
egészségügyi ellátó rendszerben. Az orvos-beteg kapcsolat 
sajátosságai a családorvoslásban 

2. hét Szeminárium 
A prevenció szintjei, stratégiái és területei az alapellátásban. Az 
egészségmegőrzés komplex felfogása és feladatai az alapellátásban 

3. hét Szeminárium 
A gyógyító tevékenység feladatai az alapellátásban. Akut 
betegségek ellátása, sürgősségi ellátás, krónikus betegségek 
gondozása 

4. hét Szeminárium 
A családorvos szakértői és praxisszervezési feladatai. 
Dokumentáció, minőségbiztosítás az alapellátásban 

5. hét Szeminárium 
A családorvosi team működése. A működést 
befolyásoló/szabályozó tényezők 

5. táblázat: A tárgy tematikája 

A kötelező tárgyak mellett a következő kurzusokat (szabadon választható tárgyak) vehetik fel 
a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar graduális hallgatói a családorvoslás 
témakörében: 

 Az általános orvoslás/családorvoslás gyakorlati kérdései;  

 Az orvosi tevékenység jogi vonatkozásai; 

 Differenciál-diagnosztikai készségek és lehetőségek a háziorvosi gyakorlatban; 

 Prevenció és egészségmegőrzés az alapellátásban; 

 Sürgősségi ellátás a családorvosi gyakorlatban. (20) 

 

Pécs 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán kötelező, fakultatív és elektív 
kurzusokon oktatják a családorvoslást a graduális képzésben a hallgatók számára.  

Az Orvosi kommunikáció a gyakorlatban című kötelező tantárgy során történik az orvosi 
kommunikáció oktatása előadásokkal és szituációs tréningekkel. 
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Előadás 
Családorvoslás helye és szerepe a kommunikációban, orvos–beteg 
találkozás 

Előadás „Nehéz beteg” kommunikáció 

Előadás Verbális, nonverbális kommunikáció 

Előadás Verbális, nonverbális kommunikáció 

Előadás Jogi–etikai alapok a kommunikációban 

Előadás Beteginterjú 

Szeminárium Első találkozás a beteggel, bemutatkozás 

Szeminárium Nonverbális kommunikáció 

Szeminárium Verbális kommunikáció 

Szeminárium Rossz hír közlése 

6. táblázat: A tárgy tematikája 

Az Orvosi kommunikáció gyakorlata című kötelező nyári gyakorlat háziorvosi praxisban zajlik, 
ahol a hallgatók az elméleti oktatáson hallottakat követően gyakorlati tapasztalatokat 
szerezhetek az orvos–beteg kapcsolatról és kommunikációról.  

A Családorvostan kötelező tantárgy célja a családorvoslás specifikumainak, a szituatív 
medicinának az oktatása. Differenciál diagnosztikai feladatok megoldása, összegzés, epikrízis 
készítés, betegedukáció stb. elsajátítása a hallgató feladata. (24) 

Előadás 
Családorvoslás története. Motiváció a családorvoslásban. A családorvoslás 
specifikumai 

Előadás Háziorvoslás hazai és nemzetközi eredményessége. Megelőzés, szűrés 

Előadás Etikai szempontok a családorvoslásban. A család ellátása 

Előadás Gyermekorvoslás a háziorvosi praxisban 

Szeminárium Sürgősségi ellátás 

Szeminárium Betegoktatás 

Szeminárium Életvégi ellátás a családorvoslásban 

Szeminárium Időskor és demencia sajátosságai 

Szeminárium Hypertonia mint fő betegség a háziorvosi praxisban 

7. táblázat: A tárgy tematikája 

A szigorló évben háziorvosi praxisban kerül sor a Családorvostani praxis gyakorlatra.  

 

A kötelező tantárgyak mellett több választható kurzus is meghirdetésre kerül intézetünkben.  

Elektív kurzusok: Palliatív Orvoslás, Hospice; Junior Bálint szeminárium; Jelnyelvi 
kommunikáció az orvosi praxisban. 

Fakultatív: Általános orvosi gyakorlati készségfejlesztés; Alkalmazott foglalkozás-orvostan és 
munkahigiéne; A diagnózis felállításának mestersége; Gyakorlatorientált kommunikációs 
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képzés; Ki döntsön az élet végén? Önrendelkezés, kezelés visszautasítása az egészségügyben; 
Gyakori megbetegedések ellátása és az ellátáshoz használatos műszerek a 
családorvoslásban, az alapellátásban. 

Szeged  

Szegeden a klinikai modulnak nem képezi részét a hallgatók számára kötelező családorvosi 
kurzus. A hallgatók kötelezően választható tantárgy formájában találkozhatnak a 
Családorvosi ismeretek I–II. előadással. Tematikájában megjelennek a családorvoslás elméleti 
és gyakorlati kérdései, a családorvoslás sajátos kérdései, melyet több aspektusból és több – a 
gyakorlatban is jártas és tapasztalt – háziorvos, valamint egyéb szakterületekről érkező 
előadó bevonásával ismerhetnek meg a hallgatók. Fontos szerepet kap az alapellátás 
speciális helyzetének bemutatása, a háziorvosi tevékenység ismertetése, a háziorvosi 
szerepkörre való felkészítés. A tematika részét képezi az ügyeleti és sürgősségi ellátás 
folyamán jelentkező feladatok ismerete. Oktatásra kerülnek a praxisgyakorlattal kapcsolatos 
ismeretek és oxyológiai szempontok, valamint az elsősegélynyújtás ismeretei.  

 

A családorvoslás fogalma, sajátosságai, 
módszerei 

A prevenció szerepe a családorvosi 
gyakorlatban I. + II. + III. 

A családorvosi ügyelet sajátosságai 
Ischaemiás szívbetegségek felismerése, ellátása 
és gondozása a háziorvos gyakorlatában 

A családorvos, mint team-vezető feladatai A családorvosi rendelő felszerelése, működése 

Étrendkiegészítők megítélése, használata a 
gyakorlatban 

A hypertónia kezelése és gondozása a 
családorvosi gyakorlatban 

A háziorvos gyermekgyógyászati feladatai 
Főbb dg. és th. alaptevékenységek beteg 
gyermek ellátása esetén 

Háziorvos teendők az akutan beteg 
csecsemő és gyermek ellátásában I. + II. 

Daganatos betegségek ellátása és gondozása a 
családorvosi praxisban 

A fogamzásgátlás mai lehetőségei. 
Klimaktérium, a klimax kezelése 

Praxisgyakorlat (Sürgősségi AMBU gyakorlat) 

Abususok a családban A családorvos konzíliáriusi tevékenysége 

Utazási medicina Idős betegek ellátása a háziorvosi gyakorlatban 

Akut szülészeti-nőgyógyászati kórképek 

Vérzés az uterusból 

Rizikóterhesség. Terhesgondozás a 
családorvoslásban 

A szexuális úton terjedő betegségek 

családorvosi vonatkozásai 

Alapellátás szintjén gyakori bőrgyógyászati 
kórképek 

A diabetes mellitus kezelése és gondozása 

a háziorvos szemszögéből 

Kardiológiai képalkotó vizsgálatok leleteinek 
értelmezése 

Családszociológia szerepe a családorvos 
munkájában 

Szűrővizsgálatok jelentősége a háziorvosi 
praxisban 

Gyógyíthatatlan beteg, halál, gyász Pubertás menedzselése a háziorvosi praxisokban 

8. táblázat: Szegedi Tudományegyetem – Családorvosi ismeretek I–II. kurzus tematika 
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A klinikai modul során lehetősége van a hallgatóknak részt venni a Foglalkozás-orvostani 
ismeretek című kötelezően választható, egy szemeszteren át tartó kurzuson. A kötelezően 
teljesítendő Orvos–beteg kommunikációs tréning lehetőséget biztosít az orvostanhallgatók 
számára a háziorvosi praxisokba való bepillantásra. A hallgatók megismerkedhetnek az 
általános kommunikációs stratégiákkal, a különböző kultúrájú páciensekkel való 
kommunikáció alapelveivel, betekintést nyerhetnek a rossz hír közlés rejtelmeibe. A tréning 
gyakorlati része kiscsoportos foglalkozások keretében, háziorvosi praxisokban, oktató 
háziorvosok segítségével zajlik. A gyakorlat során videó analízis technika alkalmazásával, egy 
szimulált páciens segítségével eljátszanak egy orvos-beteg konzultációt, amely felvételre 
kerül. Ezt követően a hallgatók, a csoportvezető trénerrel, illetve a szimulált pácienssel 
közösen megnézik a felvételeket, majd közösen elemzik azokat. 

Kötelezően teljesítendő a Háziorvosi praxisgyakorlat is, ahol a hallgatók beleláthatnak a 
valódi háziorvosi munkába. (27) 

 

6.2.2. Új tematikai elemek 

A háziorvostan tantárgy tananyagának, tanmenetének lehetőségek szerinti egységesítése 
javasolt a négy háziorvostant oktató orvoskaron. Ezt támogatná a képzésben használatos 
háttérirodalom kidolgozása (pl. a posztgraduális képzésben használt elektronikus „A 
családorvostan elmélete és gyakorlata” című tankönyv tematikájához hasonlóan). A tisztán 
elméleti tudást biztosító előadások helyett a szemináriumok és gyakorlatok kapnának 
nagyobb hangsúlyt (1:3 vagy 1:4 arányban), ahol a hallgatók a háziorvosi gyakorlat speciális 
feladatait kiscsoportos foglakozások keretein belül, konkrét eseteken keresztül, probléma-
orientált módon oldhatják meg. Ezáltal lexikális tudás helyett tapasztalati úton szerzett, 
mélyebb tudásra tesznek szert a háziorvosi feladatmegoldás körében. A tematika 
kidolgozásának fontos szempontja, hogy a többi klinikai tantárgy során oktatott kórképek ne 
ismétlésként jelenjenek meg a tematikában, hanem azok speciális, háziorvosi vonatkozásai 
legyenek kiemelve.  

 

6.2.2.1. Kommunikáció a háziorvosi gyakorlatban 

A kommunikáció oktatásának külön helyet javasolt elfoglalnia a tematikában. Ez egyrészt a 
korábbi elméleti alapok felfrissítését jelentse. Másrészt, a más tantárgyak által érintett 
kommunikációs készségek a háziorvostan tematikáján belül integratív módon jelenjenek 
meg: a gyakorlatok során megoldandó szakmai problémák egyidejűleg speciális 
kommunikációs szituációk és azok megoldásait is tartalmazzák. Ezeket kiscsoportos, 
szerepjátékkal történő gyakorlása segítheti. A készségek további, biztosabb elsajátítását teszi 
lehetővé a 6. évben kötelező nyári praxisgyakorlat. Itt az orvos–beteg kommunikációs 
szituációk biztosítása és a választott kommunikációs modell (pl. Calgary-Cambridge modell) 
szerint végzett helyes kommunikáció begyakorlásának lehetővé tétele a praxist vezető orvos 
(tutor) fontos feladata. 

 

6.2.2.2. Palliatív medicina 

A demográfiai öregedés miatt a háziorvosok által ellátott népességre jellemző 
betegségspektrum is változóban van, és a betegellátás nemzetközi gyakorlatában is 
változóban van a háziorvosok palliációban betöltött szerepe. Szükséges, hogy a 
családorvoslás oktatásában megjelenjen a palliatív ellátás iránti igény felismerése – a beteg, 
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a család jelzése és/vagy a tüneti terhek alapján –, valamint a háziorvosi hatáskörben 
ellátható és ellátandó feladatok bemutatása.  

 

6.2.2.3. A hosszú távú orvos–beteg kapcsolat sajátosságai 

A háziorvoslásnak számos aspektusa van, mely egyéb klinikai tárgyak tanulása során nem 
megismerhető. Ilyen speciális sajátosságok, hogy a háziorvos nagyrészt újszülöttkortól vagy 
legalábbis fiatal felnőttkortól kíséri végig betegét idős koráig, akár annak haláláig; ismeri nem 
csak a betegét, hanem annak családtagjait, szociális hátterét; betegei elsőként fordulnak 
hozzá legtöbb esetben, csak ezután fordulnak szakorvoshoz panaszukkal; betegeivel hosszú 
több-éves kapcsolat van stb. A hosszú távú orvos–beteg kapcsolat optimalizálása érdekében 
megfelelő emberi és orvosi hozzáállásra, kommunikációra van szüksége a háziorvosnak. 
Ennek a speciális helyzetnek a feladatait javasolt a tematika elméleti és gyakorlati 
képzésében hangsúlyozni, esetekkel példázni, és ezek megoldásában (háziorvos tantárgy 
gyakorlatai valamint kötelező háziorvosi praxis gyakorlat során) a hallgatókat bátorítani, a 
szükséges készségek elsajátításához hozzásegíteni. A hallgató számára érzékeltetni és 
hangsúlyozni kell, hogy bármilyen szakirányt választ végzése után, fontos, hogy 
megmaradjon és erősödjön a kapcsolat az alap- és szakellátás között, az orvosok és a 
betegek részére egyaránt. 

6.2.2.4. Praxismenedzsment 

A témát egy másik eredménytermékünk, a B.V.3.3. Koncepció az alapellátási 
kompetenciabővítő képzésekre című is tartalmazza, itt kisebb módosításokkal közöljük az ott 
összefoglalt ismereteket. A praxisszervezés dimenziói magukban foglalnak alapvető 
informatikai, jogi és gazdasági ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a mindennapi 
működés során. Ezen felül számos olyan témakört érintenek, amely vezetéstechnikai, illetve 
kommunikációs ismeretekkel bővítik a hallgatók tudását. Hangsúlyt fektetünk ezen kívül 
azokra az aspektusokra is, amelyek a csoportban való működést illetve a páciensekkel való 
munkát teszik gördülékenyebbé. 

A szakképzéstől független képzési elemek kiegészítő tudást adnak a rendelőben való 
működés optimalizálásához. Magukban foglalnak alapvető informatikai, jogi és gazdasági 
ismereteket, amelyek nem nélkülözhetőek a mindennapi működés során. Ezen felül számos 
olyan témakört érintenek, amely vezetéstechnikai, illetve kommunikációs ismeretekkel 
bővítik a hallgatók tudását. Hangsúlyt fektetünk ezen kívül azokra az aspektusokra is, 
amelyek a csoportban való működést, illetve a páciensekkel való munkát teszik 
gördülékenyebbé. 

6.2.2.4.1. Informatika 

Habár még számos rendelőben részben papíralapú a betegek adatainak tárolása, egyre 
inkább teret nyer a digitális világ. Az adatok gyorsabb elérése, a rendelés gördülékenyebbé 
tétele, a marketing, az információ gyorsabb áramlása nagyon fontos aspektus, így a 
felhasználói ismeretek (Office, social media, Cloud-alkalmazások) alkalmazási 
lehetőségeinek tisztázása, működésük ismertetése fontos részét képezné az oktatásnak.  

Az Office alkalmazások rutinszerű és helyes használata könnyebbé teszi az adminisztrációt, a 
tervezést, segítségükkel kezelhetünk táblázatokat, szövegeket, prezentációt, e-maileket, 
kiadványokat, valamint adatbázisokat.  

A social media egyes területeinek ismerete a páciensekkel való kapcsolattartás, információk 
átadása valamint marketing szempontból is fontos lehet. Kitérünk az egyes social media 
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felületek (Facebook, Instagram, Pinterest stb.) által nyújtott szolgáltatásokra és 
lehetőségekre, valamint ezek helyes használatára.  

A Cloud alkalmazások és más online tárhelyek az adatok, információk tárolására adnak 
hasznos és biztonságos alternatívát.  

A telemedicina, az e-egészségügy kiegészíti az eddig megszokott orvos–beteg kapcsolatot, 
és úgy kínál gyors és hatékony beteggondozást, hogy ahhoz nem szükséges személyes 
találkozó. Ezen felül javítja a betegellátást, s a korábbinál jobb terápiás lehetőségeket is 
biztosít. Jelen pillanatban már többféle mobil applikáció létezik, kiemelkedő a kardio és a 
diéta típusú mobilalkalmazások száma, de több betegségspecifikus app és 
gyógyszerszedéshez kapcsolódó információs és emlékeztető alkalmazás is népszerű. 

6.2.2.4.2. Jog 

Egészségügyi dolgozóként lényeges, hogy tisztában legyünk az egészségügyi dolgozók, az 
egészségügyi intézmény valamint pácienseink jogaival és kötelezettségeivel. Habár a 
jogszabályok megtalálhatóak elektronikus és papír formátumban is, megértésük gyakran 
okoz nehézséget azok számára, akik ehhez a nyelvezethez nincsenek hozzászokva. Emiatt 
szükséges egy érthető, átfogó kivonatot átadása, amelynek segítségével érthetővé válnak a 
fogalmak és a mindennapos praktizálás során előforduló kérdéses helyzeteket 
megelőzhetjük, illetve kezelhetjük.  

A betegek jogai közé tartozik többek között az egészségügyi ellátáshoz, az emberi 
méltósághoz, a kapcsolattartáshoz, az intézet elhagyásához, a tájékoztatáshoz, az 
önrendelkezéshez, a dokumentáció megismeréséhez és az orvosi titoktartáshoz való jog. 
Kötelezettségeik közé tartozik az együttműködés, a más betegek valamint az eü. dolgozók 
jogainak tiszteletben tartása. Az egészségügyi dolgozók jogai közé tartozik a terápiás 
módszerek megválasztásának joga és az ellátás megtagadásának joga, kötelezettségeik pedig 
a szakmai fejlődés, az ellátás valamint a tájékoztatás és a dokumentáció. Ezen jogok és 
kötelezettségek részletesen kifejtésre kerülnek a továbbképzés során. 

Fontos aspektus az adatvédelem is. Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó 
irányelvek és szabályok kerülnek ismertetésre, kitérünk ezen felül a GDPR-ra, a nemrég 
bevezetésre kerülő rendszerszintű adatkezelési szabályozásra is. 

A minőségbiztosítás, habár szintén lényeges szempont, nem épült még be teljesen a 
mindennapi gyakorlatba, többek között az egészségügyben sem. „Az egészségügyi 
szolgáltatás megfelelő minőségének alapvető feltétele, hogy 

a) azt kizárólag jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező 
szolgáltató nyújtsa; 

b) az ellátás során érvényesüljenek a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok 
(...) 

c) az egyén számára 

ca) egészségi állapotában az elérhető legnagyobb tényleges állapotjavulást eredményezze, 

cb) lehetővé tegye a betegjogok érvényesülését, 

d) a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával szakmailag hatásosan 
nyújtható legyen; 

e) biztonságos legyen mind a betegek, mind az ellátásban közreműködők részére.” (1997. évi 
CLIV. tv. 119. §) 
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Praxismenedzsment 

 

Egy praxis vezetése nem könnyű feladat. A vezető feladatai közé tartozik a célkitűzés, a 
stratégiaalkotás, a szervezés, a kontroll, valamint a személyes vezetés (leadership) is. A 
vezetési stílust nagyban befolyásolja a vezető és a csoporttagok személyisége, a 
csoportszituáció, a szervezeti (és részleg-) célok, a csoporttagok céljai, szükségletei, továbbá 
a kulturális környezet. A személyes vezetés egyik legfontosabb aspektusa a motiváció 
kérdése. A motiváció kapcsán elméleti (tartalom és folyamatelméletek), valamint gyakorlati 
koncepciók megismertetését is célul tűztük ki. 

A praxisok tudatos, gazdasági szempontból való építése több szempontból is előnyt jelent. 
A jó üzleti terv kialakítása, az erőforrások hatékony elosztása, a bevételek és kiadási 
mérlegek monitorozása, az adózás pontos ismerete a hatékony és nyereséges működés 
irányába mutatnak. 

A munkafolyamatok optimalizálása, szakmai protokollok és guideline-ok létrehozása 
jelentős időt és energiát takaríthatnak meg. Érdemes mérlegelni a jelenlegi és kívánt helyzet 
közti eltéréseket, majd a munkakörök, feladatok átszervezésével, gazdagításával és 
visszacsatolási rendszerek kiépítésével optimalizálni a rendelő működését. 

 

Egyéni munka és együttműködés a praxisban 

 

A praxisban való működés komoly együttműködést igényel az orvosok és szakdolgozók 
részéről, így mindenképpen érdemes szót ejteni azokról a szempontokról, amelyek 
megkönnyítik a csoportban való munkát, valamint a páciensekkel való kommunikációt. 

A csoportban való hatékony működés egyik feltétele az is, hogy a résztvevőket egyénileg is 
segítsük munkamódszereik, kommunikációjuk fejlesztésével. A feladatok hatékony 
elvégzéséhez és szervezéséhez időgazdálkodási módszerek ismertetésével szeretnénk 
hozzájárulni, ide tartozik célok megfogalmazása, a tevékenységek összegzése, priorizálása és 
beosztása is. 

Az emberekkel való munka során természetes, hogy felmerülnek konfliktushelyzetek, ezek 
kezelése kiemelten fontos akkor is, ha a dolgozók, vagy esetleg a páciensek között alakul ki 
nézeteltérés. A konfliktus lehet destruktív, amikor az egyik fél érdeke sérül, lehet azonban 
konstruktív is, amely mindenki számára megfelelő helyzetet alakít ki. A konfliktuskezelésnek 
számos fajtája létezik (pl. elkerülés, tárgyalás, mediáció stb.) amelyek más és más helyzetben 
lehetnek kívánatosak. A konfliktusok megoldása szintén széles skálán mozoghat az ún. 
versengéstől az alkalmazkodásig. 

Az ilyen helyzetek megoldásának kulcsa azonban minden esetben a kommunikáció. Az 
asszertivitás egy tanulható készség, ami annyit jelent, hogy az egyén magabiztosan tud 
megnyilvánulni érzelmileg nehéz szituációban is, anélkül, hogy passzív vagy agresszív lenne. 
A kommunikáció célja ilyenkor konfliktus megoldása, miközben minden résztvevő fél igényeit 
szem előtt tartja. 

Komoly probléma többek közt ez egészségügyben a burnout-szindróma, a kiégés, amely a 
motiváció elvesztését, egyfajta depresszív állapotot jelent a munka kapcsán. Kiválthatja 
többek között visszajelzés, megerősítés hiánya, az alacsony jövedelem, az extra igénybevétel 
mellett nagy felelősség, valamint a gyakori krízishelyzetek megélése is. Fontos a testi és 
pszichés tünetek mielőbbi felismerése, és a kialakult kiégés kezelése. Legjobb azonban az, ha 
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a problémát megelőzzük, a motivációt fenntartjuk. Ennek lehetséges módszere a 
mentálhigiéné ápolása, a kockázati tényezők, a feszültség csökkentése, a munkatársi csoport, 
közösség ventillációjának lehetővé tétele. A motiváció fenntartásának egyik fontos 
motívuma a pozitív, vonzó jövőkép, amely nemcsak az elérni kívánt dolgok listáját jelenti, de 
lelki egészséghez nélkülözhetetlen, erős motivációt nyújtó elképzelés. 

A személyiség kulcsjellemzőinek ismerete szintén sokat segít a motiváció fenntartásában. 
Számos teszt létezik (Hunt, Belbin, MBTI stb.), amelyek kapcsán tisztábban láthatunk az 
egyéni és csoportban való működésünkkel kapcsolatban, és az esetlegesen kevésbé 
előremutató személyiségvonásokat tudatosíthatjuk és korrigálhatjuk. Ez azonban nem 
mindig sikerül egyedül: erre szolgál a coaching. A coaching egy személyes, segítő, fejlesztő 
tevékenység, amely azonosítja a személyes képességeket, fejleszti a meglévő erősségeket, 
ezáltal elősegíti a tovább lendülést, az elakadások, problémák megoldását. Egy coach 
segítségével történik, aki kérdéseivel, alkalmazott technikáival segítséget nyújt a jelen és a 
jövő feladatainak megoldásához. 

 

Betegedukáció 

 

Jelen pillanatban számos olyan betegségcsoport létezik, amelyek rendszeres szűrésekkel, 
orvos–beteg találkozásokkal elkerülhetőek vagy szignifikáns mértékben enyhíthetőek 
lennének. Ez azonban sokszor nem valósul meg, aminek az egyik legfőbb oka a páciensek 
tájékozatlansága. Nincsenek tisztában a rizikófaktorokkal, a szűrések fontosságával, nem 
jellemző az egészségtudatosság, az egészség nem realizálódik értékként.  

Fontos lenne az információk átadása, az egészségre való nevelés már gyermekkorban, óvodai 
és iskolai programok segítségével, de a felnőttek tájékoztatása, edukálása legalább ilyen 
lényeges pont, elsősorban pedig a háziorvosok felelőssége.  

 

Etikai kérdések 

 

Jópár évvel ezelőtt az orvosi etika sarokkövét a hippokratészi esküből levezetett alapvetések 
jelentették. Az utóbbi évtizedekben azonban az orvosi technika fejlődése számos új terület 
megjelenését tette lehetővé és jelentős változást hozott az orvosi etika területén is. Számos 
olyan kérdést vet fel például a mesterséges táplálás, a szervátültetés, a lombikbébi, a 
dajkaterhesség, az új genetikai eljárások, melyekre a hagyományos erkölcsi szabályok már 
nem tudnak egyértelmű választ adni. Ezen új szempontok és körülmények tükrében újra kell 
gondolni az orvosetika kérdéseit, és megfelelő választ kell adni a fennálló problémákra. 

 

 

6.2.2.5. Egészségfejlesztés 

Az orvosi tevékenység egyik fontos paradigmaváltása, hogy a betegségek kezelésének 
szükségessége mellett mind nagyobb hangsúly nyugszik a betegségek megelőzésének 
szükségességén. A prevenció sikeressége szempontjából kiemelt jelentősége van annak, 
hogy a laikus társadalom egészségügyi ismeretei és egészségmagatartása mennyire fejlett. A 
társadalom képességeinek, attitűdjének pozitív irányú megváltoztatására vonatkozó összes 
tevékenységet általában egészségfejlesztésnek nevezzük. Az egészségfejlesztési 
tevékenységek egy része nem az egészségügyi ellátás része: ide tartozik az egészséggel 
kapcsolatos tömegtájékoztatás, az egészséges életmódot célzó adópolitika, a dohányáruk 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesters%C3%A9ges_t%C3%A1pl%C3%A1l%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerv%C3%A1t%C3%BCltet%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lombikb%C3%A9bi&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Genetika
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hozzáférhetőségének szabályozása, a preventív jellegű ellátási formák hozzáférhetőségének 
javítása stb.  

Az egészségfejlesztés egy másik szegmense az egészségügyi ellátás része. A populáció 
egészségmagatartását befolyásoló tényezők közül az egyik legfontosabb az orvos személye, 
az orvos által közvetített értékek összessége. Bár ellátási formánként jelentős különbségek 
vannak a prevenciós mozgástér vonatkozásában, általában kijelenthetjük, hogy valamennyi 
orvos–beteg találkozás egy lehetőség arra, hogy páciensünk egészségmagatartását 
fejlesszük. 

A háziorvosi gyakorlat különösen alkalmas területe az ilyen jellegű szemléletből fakadó 
tevékenységnek. A háziorvosi tevékenység hosszú távú orvos–beteg kapcsolatban, 
aspecifikus problémaorientáltság mentén szerveződik, ez pedig kiváló lehetőséget biztosít az 
egészségügyi kockázatok felmérésére, lehetőség szerinti kiiktatására és a szűrővizsgálatok 
kezdeményezésére. Mindemiatt pedig a prevenciós, egészségfejlesztésre irányuló szemlélet 
a háziorvosi képzés meghatározó eleme kell, hogy legyen graduális és posztgraduális szinten 
is. Mindennek pontosítására idézünk a Családorvostan elmélete és gyakorlata című 
tankönyvből. 

„1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről az alapelvek között tartalmazza a következőket: 
Az egészségi állapot javításának elsődleges eszköze az egészség megőrzése és a betegségek 
megelőzése. Az egészség nem célja, hanem az egyén életminőségének és 
önmegvalósításának alapvető feltétele, erőforrása a mindennapi létnek. Az 
egészségfejlesztés az egészségi állapot és az életminőség javítása, valamint az egészség 
védelme. Az egészség védelmének elsődleges eszközei a betegségek és sérülések megelőzése, 
valamint az egészségnevelés. A megelőzés  

a) a kockázati tényezők azonosításán és értékelésén, ezek lakossággal történő 

megismertetésén, a kockázati tényezők tartós elkerülésére irányuló ösztönzésén, 

b) a kockázati és a környezeti károsító tényezők csökkentésén és lehetőség szerinti 

megszüntetésén, 

c) az emberi szervezet kórokozókkal, valamint egyéb egészségkárosító tényezőkkel 

szembeni ellenálló képességének fokozásán,  

d) a betegségek iránti fogékonyság, a kórmegelőző állapotok, a betegségek és a 

szövődmények korai felismerésén, 

e) a már kialakult idült betegség vagy kóros állapot egyensúlyban tartásán és 

romlásának megakadályozásán, 

f) a kóros lelki folyamatok kialakulásához vezető tényezők időben történő felismerésén 

és mentálhigiénés gondozáson alapul.  

Az egészségnevelés során a köz- és felsőoktatási, valamint a szakképzési rendszer, illetőleg a 
felnőttoktatás keretében az életkorhoz és a tanulmányokhoz igazodva meg kell ismertetni  

a) az emberi szervezet működésének és a természeti, társadalmi, pszichés környezet 

kölcsönhatásainak törvényeit, 

b) az egészséges táplálkozásra, életmódra, valamint az egészséges környezet 

megteremtésére vonatkozó tudnivalókat, 

c) a személyes testi és lelki higiénés ismereteket, 

d) a testmozgás és a sport egészségmegőrző szerepét, 

e) a stresszhelyzetek megelőzésének, megoldásának és a konfliktusok kezelésének 

módszereit, 
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f) a szexuális kultúrával és a családtervezéssel, a nemi érintkezés útján terjedő 

betegségek megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat, 

g) a szenvedélybetegségeket, ezek káros hatásait, és a rászokás elkerülésének módját, 

h) az elsősegélynyújtás elméletét és gyakorlatát, 

i) az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének feltételeit és lehetőségeit, 

j) az egészséggel összefüggő etikai alapokat.  

Az egészségnevelésnek ki kell terjednie a betegségek, illetve kórmegelőző állapotok 
megelőzésével és korai felismerésével kapcsolatos tudnivalók, módszerek ismertetésére is. 
Ennek során hangsúlyozni kell az egyén lehetőségeit és felelősségét egészsége megőrzésével 
kapcsolatban. Minden egészségügyi dolgozó feladata az egészségnevelésben való aktív 
részvétel, ezért az egészségügyi dolgozók képzése során kiemelt figyelmet kell fordítani az 
életmód-tanácsadásra történő felkészítésre. A népegészségügy a társadalom egészének 
szervezett tevékenysége, amelynek célja a lakosság egészségi állapotának javítása az 
egészség megőrzése, a betegségek megelőzése révén. Az egészségtudatosság, a prevenció, 
az egészségmegőrzés egyre több ember számára kezd fontossá válni, azonban az emberek 
többsége, még mindig az egészségügyi ellátórendszertől várja a gyógyulást, a javulást és 
nem tudatosítja saját felelősségét egészségi állapotában. Egy társadalom egészségi állapotát 
meghatározó tényezőit többféleképpen lehet csoportosítani, leggyakoribb felosztás és 
százalékos megoszlás a meghatározás mértékének arányában a következő: egészségügyi 
ellátás: 10% környezeti tényezők, földrajzi, kulturális gazdasági háttér: 20% genetikai 
tényezők: 30% életmód: 40%.” (28) 

 

6.2.2.5.1. Az egészségértés fogalma, befolyásoló tényezői 

Pácienseink egészségügyi ismeretei nem jól korrelálnak a helyes, felelős 
egészségmagatartással. Azt várnánk, hogy minél mélyebb tudása van valakinek a 
legfontosabb egészségügyi kockázati tényezőkről, annál inkább kerüli azokat, de a helyzet 
nem ennyire egyszerű. Elég széles réteg számára az amúgy meglévő egészséggel kapcsolatos 
tudás nem manifesztálódik cselekvésben – mások minimális tudás mentén is felelős 
döntéseket hoznak meg. Ezért a nemzetközi irodalomban megjelent a „health literacy” 
fogalma, amit magyarul egyes szerzők egészségműveltségnek, mások egészségértésnek 
fordítanak – mi az utóbbi megfogalmazást javasoljuk. A health literacy azt fejezi ki, hogy az 
egyén mennyire jól használja az egészséggel kapcsolatos tudását, például utána tud-e nézni 
egyes betegségekkel kapcsolatos irodalomnak, megtalálja-e az adekvát egészségügyi ellátást, 
tud-e különbséget tenni a sürgősségi ellátást indokló és nem indokló tünetek között stb.  

A mindennapi gyakorlatban számos, viszonylag jól használható mérőeszköz áll rendelkezésre 
az egészségértés meghatározására. A legelterjedtebb a HLS-EU nevű kérdőív, mely magyarul 
is validált, mindössze 16 pontos, a felvételi idő maximum öt perc (29). Az egészségértés 
mérése a háziorvosi gyakorlatban jelenleg nem terjedt még el, ezzel együtt a fogalom 
ismeretének jelentőségét nem győzzük eléggé hangsúlyozni. Meggyőződésünk, hogy az 
egészségértés fejlesztésének kiemelten fontos, hatékony terepe a hosszú távú, személyes 
viszonyon és kölcsönös felelősségvállaláson alapuló háziorvosi kapcsolat.  

6.2.2.5.2. Egészségmagatartás 

Az egészségmagatartás azon cselekedetek összessége, amelyek egészségünket befolyásolják. 
Az egészségmagatartást befolyásoló személyes tényezők az egészséggel kapcsolatos 
ismeretek összessége, az egészségértés és az egészséggel kapcsolatos motiváció. 
Természetesen egészségmagatartásunkat külső tényezők is befolyásolják, így a csökkent 
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egészségügyi kockázattal járó magatartási formák (kalóriaszegény ételek, testmozgási 
lehetőségek) hozzáférhetősége, az egyes szociális helyzetekből adódó kockázati formák 
kiküszöbölhetősége, vagy a preventív célú ellátási formák elérhetősége. Az 
egészségmagatartásban való gondolkodás előnye, hogy jól mérhető és értelemszerűen lehet 
róla beszélni pácienseinkkel. Hátránya, hogy ha önmagában egészségmagatartásban (tehát a 
cselekvésben) gondolkodunk, akkor nehezebben tudjuk befolyásolni pácienseinket, így 
kiküszöbölni a kockázati tényezőket, mintha a háttérben húzódó tényezőket (egészségértés, 
motiváció) is figyelembe vesszük. Az egészségfejlesztés szemléletének az a kiemelt előnye, 
hogy eszköztára alkalmas a célpopuláció egészségmagatartásának hátterében húzódó 
tényezők befolyásolására is.  

6.2.2.5.3. A háziorvosi alapellátás szerepe az egészségfejlesztésben 

A háziorvosi alapellátás egészségfejlesztési tevékenységét két csoportra oszthatjuk: 
beszélhetünk az orvos–beteg találkozások keretein belüli és azon kívüli egészségfejlesztésről. 

Az orvos-beteg találkozás keretein belül lehetőség nyílik a primer, szekunder és a tercier 
prevenciós szinteknek megfelelő tevékenységre is. Kiemelt jelentősége van a primer 
prevenciónak, azaz a legfontosabb egészségkárosító tényezők azonosításának és a 
kiiktatásuk irányában tett első lépéseknek. A komplex, multidimenzionális rizikóbecslés 
képezi az egyéni egészségterv készítésének alapját. Mindennek alapvető feltétele, hogy 
rendelkezésre álljanak olyan rizikóbecslési protokollok, melyek az adatfelvétel legnagyobb 
részét automatikussá (akár webalapúvá) teszik. Mindennek tárgykörében utalunk társ-
munkacsoportjaink tevékenységére.  

A hosszú távú személyes orvos–beteg kapcsolat unikális lehetőség a páciens egészségügyi 
ismereteinek, attitűdjének, motivációjának és magatartásának befolyásolására. A 
legelterjedtebben javasolt kommunikációs intervenciók tárháza magában foglalja az 
egyszerű edukációt, a motivációs interjút, a szuggesztív kommunikáció elemeit és még sok 
más technikát – ezek ismertetése meghaladja jelen összefoglalónk kereteit.  

Az orvos–beteg találkozás keretein kívüli egészségfejlesztés alapját az képezi, hogy a 
háziorvos (illetve az alapellátási intézményrendszer más munkatársai) a közösség 
meghatározó tagjai. Az alapellátásnak lehetősége van lokális környezetben primer 
prevenciós tevékenységeket propagálni, szekunder prevenciót szervezni a konvencionális 
ellátás keretein kívül is, valamint a tercier prevenciót előremozdító önsegítő tevékenységi 
köröket koordinálni. A primer prevenció vonatkozásában a legelterjedtebb tevékenységek a 
testmozgás rendszeresítésére és a megfelelő étrend mindennapokba történő beépítésére 
irányuló lépések – de kiemelt jelentősége van a dohányzás visszaszorításának is. A szekunder 
prevenció vonatkozásában a legelterjedtebb intervenció az, hogy a szűrési programok kisebb 
eszközigényű részét a közösség szempontjából releváns események keretein belül 
elérhetővé lehet tenni. Elsősorban a kardiovaszkuláris rizikóbecslés eszköztára vihető ki a 
rendelőből, az onkológiai rizikóbecslés jellemzően kevésbé mobilis eszközökön alapul. A 
tercier prevencióhoz tartozó legjellemzőbb tevékenység a betegklubok szervezése, de más 
tevékenységi kör is szóba jön.  

A háziorvos szerepe minden közösségben jelentős. A háziorvos személyes hatása egy 
kiemelten fontos eszköz az egyébként nem teljesen felelős egészségmagatartást tanúsító 
lakosság kockázatának csökkentésére. 

6.2.2.5.4. Az egészségfejlesztés oktatása 

A graduális orvosképzésben jelenleg a Népegészségtani intézetek oktatási kompetenciája az 
egészségfejlesztés. Változó, de jellemzően alacsony óraszámú képzéssel találkozunk a 
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témában. Természetesen a helyzet nem ennyire szomorú, hiszen sok graduális tantárgy 
integráns része az egészségfejlesztéssel kapcsolatos specifikus (pl. kardiológiai, 
pulmonológiai) teendők ismertetése. Azonban kijelenthetjük, hogy általában a prevencióról 
elsősorban elméleti ismereteket hallgatnak az általános orvoskari képzések résztvevői, a 
gyakorlati megvalósítással kapcsolatos ismeretek átadása viszonylag kisebb hangsúlyt kap.  

Figyelembe véve a háziorvosi tanszékek oktatási tevékenységét jellemző oktatói kapacitást 
is, mérlegelni kell, hogy a családorvostani ismeretek oktatása során milyen mértékben 
jelenjen meg az egészségfejlesztés területe. A jelenlegi oktatási tematika – tanszékenként 
változó mértékben – jellemzően számos prevenciós területet magába ölel. Ez a rendkívül 
örvendetes helyzet alapot képez arra nézve, hogy a családorvosi ismeretek oktatásának 
során még több gyakorlati egészségfejlesztési szempont és ismeret kapjon helyet.  

A háziorvosi szakképzésben szintén megjelennek a preventív ellátási szemlélet szempontjai. 
A posztgraduális képzés kihívása is az, hogy az elméleti ismeretek és a gyakorlati 
megvalósítással kapcsolatos tudnivalók egyensúlyát milyen formában lehet a 
leghatékonyabban képviselni. Mindenképpen szükséges lenne konkrét ajánlások 
megfogalmazása és oktatása a háziorvos egészségfejlesztési tevékenységének 
vonatkozásában. Természetesen ki kell térni az ellátott település típusából, az ellátott 
lakosság szociális és kulturális helyzetéből, illetve az ellátó személyzet személyes 
meggyőződéséből adódó különbségekre is. 

6.3. Háziorvosi praxisgyakorlat a graduális képzés során 

6.3.1. A háziorvosi praxisgyakorlat célja, szerepe 

„A képzés célja olyan általános orvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított 
ismeretanyaguk, szakmai készségeik, orvosi szemléletük és magatartásuk alapján a szakma 
szabályai szerint részt vehetnek az egészségügyi ellátásban… kellő ismeretanyaggal és 
készségekkel rendelkeznek ahhoz, hogy első, majd ráépített szakorvosképzési programba 
bekapcsolódhassanak és ezt követően sikeres szakvizsgájuk birtokában, választott 
szakterületükön önálló szakorvosi munkát végezzenek; megfelelő elméleti ismeretek és 
gyakorlati készségek birtokában képesek bekapcsolódni a doktori képzésbe.” (30) 

A fenti rendelet is meghatározza a graduális képzés kettős feladatát: 

 Az általános orvosi végzettséghez szükséges szakmai ismeretek átadása, amellyel a 

hivatalos jogszabályi feltételeknek megfelelően általános orvosi tevékenység 

végezhető, valamint a szakképzés megkezdhető. 

 Az egyes orvosi szakterületek megismertetése, bemutatása az orvostanhallgatók 

számára, ezzel elősegítve a megfelelő szakterület kiválasztását, a megalapozott 

pályaválasztási döntés meghozatalát. Az ún. „rejtett tanterv” révén a 

pályaszocializáció elősegítése, az orvosi hivatás gyakorlásához szükséges attitűdök 

kialakulásának elősegítése. 

Ez a kettős feladat vonatkozik a családorvostan-oktatásra, azon belül a háziorvosi 
praxisgyakorlatokra is. A graduális képzésben helye van a komoly és mélyreható háziorvosi 
gyakorlat megismerésének, nem csupán „háziorvos toborzás céljából”, hanem hogy a leendő 
kórházi orvosok is pontosabb képet kapjanak a háziorvosi tevékenységről. (31) 

A háziorvosi praxisgyakorlat alatt a háziorvosi praxisban megvalósuló gyakorlati oktatást 
értjük. Ennek tematikáját, jellegét, valamint ennek eredményeként megvalósuló céljait 
tekintve, tágabb értelemben, két típusát különböztethetjük meg: 
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 A praxis mint „színtér”: a gyakorlat helyszíne a háziorvosi praxis, azonban tematikáját 

tekintve nem kizárólagosan a háziorvosi tevékenységgel kapcsolatos ismeret 

átadására szolgál. Lehetőséget teremt a hallgatók számára belelátni egy-egy 

háziorvosi praxis felépítésébe, megismerni háziorvosokat, ezáltal a „rejtett tanterv” 

részeként fontos szerepe lehet a háziorvosi pályaszocializációban. Tekintettel arra, 

hogy különböző mélységű speciális orvos szakmai ismereteket mellett is 

megvalósítható, így a graduális képzés bármely szakaszában célszerű helyet kapnia. 

Kiscsoportos foglalkozás keretében egy oktató háziorvos több orvostanhallgatóval 

foglalkozhat. Példa: orvosi kommunikációs gyakorlat. 

 „Szakmai” praxisgyakorlat: a háziorvosi praxisban háziorvosi szakmai tevékenységek 

oktatása az orvostanhallgatók számára. Jellemzően, hasonlóan a szakképzési 

gyakorlatokhoz, egy oktató háziorvos- egy orvostanhallgató felállásban valósul meg. 

A háziorvosi tevékenység interdiszciplináris jellegét figyelembe véve a gyakorlat 

megvalósulására a képzés második felében, a klinikai modulban vagy a szigorló év 

folyamán célszerű sort keríteni, amikor az orvostanhallgatók már rendelkeznek 

megfelelő orvosszakmai előismeretekkel. 

6.3.2. A háziorvosi praxisgyakorlat során elsajátítandó kompetenciák 

A modern pedagógia központi eleme a kompetencia alapú szemlélet. A kompetencia, az 
oktatás során megszerzett „tudás” komplex, modern leírására alkalmas fogalom. A graduális 
képzésben megszervezett praxisgyakorlat során átadandó ismeretek, kompetenciák kapcsán 
részben utalunk a korábban elkészített B.V.1.2. számú, „A háziorvos-szakképzés 
tananyagainak, gyakorlatának felmérése és értékelése” című eredménytermék Oktatás-
módszertani összefoglalójára, valamint a B.V.1.3. számú, „Összefoglaló elemzés készítése a 
hazai háziorvos képzésről a fejlesztési irányok meghatározásával” című eredménytermékre. 

„A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a 
tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy 
tanulás során fejleszt ki magában.” (J. Coolahan 1996.) (32) Tehát a cél nem csupán egy 
„információhalmaz”, valamint különböző technikák megtanulása a hallgatók részéről, hanem 
az ismeretek, képességek és attitűdök egységeként felfogható kompetenciák elsajátítása. 

Didaktikai szempontból a háziorvostan oktatás során felmerülő témák az alábbiak szerint 
csoportosíthatóak: 

 általános, orvosi hivatást, attitűdöt megalapozó témák (pl. kommunikáció, 

kiégésmegelőzés), 

 háziorvoslás-specifikus témák (pl. háziorvosi team), 

 „klinikai” témák (pl. hipertonia gondozás). 

A háziorvostani témák („háziorvosi”, „klinikai”, „általános”), valamint az egyes kompetencia 
vonások („tudás”, „készség”, „attitűd”) egymásra vetítésével kirajzolódik az a 
kompetenciamátrix, amely magában foglalja a háziorvosi praxisgyakorlat során elsajátítandó 
kompetenciákat. (1. ábra) 



 
 

40 

 

1. ábra: Háziorvosi praxisgyakorlat „kompetenciaábra” 

Az Euract háziorvosi képzéshez készült kiadványa hat fő pontban foglalja össze a háziorvos 
elengedhetetlen kompetenciáit: (33) 

 elsődleges ellátás képessége,  

 emberközpontú ellátás,  

 specifikus problémamegoldó képesség,  

 a beteg és betegség a maguk teljességében történő megközelítése, 

 közösségorientáltság,  

 holisztikus gyógyítás. 

A kompetenciamátrix elemeinek tételes felsorolása a jövőben elkészítendő további 
eredménytermékek részét képezi majd. Ehhez felhasználásra kerül a projekt 
társmunkacsoportjai által elkészítendő háziorvosi kompetencialista, valamint alapellátási 
szolgáltatási csomag, továbbá a négy orvosképzésben résztvevő családorvosi tanszék 
tanszékvezetői által megfogalmazott javaslatcsomag. 

6.3.3. A praxisközösség mint a háziorvosi praxisgyakorlat helyszíne 

A praxisközösség „a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői, 
valamint betegségmegelőzési és egészségfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
társulásával, feladataik hatékony ellátására létrejött működési forma.” (34) A jelenlegi, 
alapvetően izolált háziorvosi munkavégzéssel szemben a praxisközösségi tevékenység más 
jellegű, csapatmunka-orientált szemléletet igényel. Az új szereplőkkel bővülő alapellátási 
szolgáltató csapat hatékony működésének alapfeltétele a szervezett munkavégzés, a tagok 
közötti megfelelő munkamegosztás és együttműködés. A praxisközösség egy kifejezetten 
pozitívnak látott és támogatott kezdeményezés az orvostanhallgatók és a rezidensek 
körében, mind a magasabb szakmaiság elérése, mind az inspiratív környezet, mind a 
biztonságot nyújtó kollegiális háttér szempontjából. (31) 

A praxisközösségek mint új alapellátási egységek megoldást jelenthetnek az 
orvostanhallgatók háziorvosi pályaválasztással kapcsolatos legfőbb félelmeire: 
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 Számos hazai és nemzetközi felmérés alátámasztja, hogy az orvostanhallgatók egyik 

legfőbb félelme a háziorvosi hivatással szemben az „egyedüllét”. Pályakezdőként, 

kevés szakmai tapasztalattal a hátuk mögött, nagyobb tudású, tapasztalatú kolléga 

támogatása nélkül orvosi tevékenységet végezni sokak számára túlzott felelősséget 

jelent. Hosszabb távon, az aktív, szoros kollegiális kapcsolatok hiánya, az 

elmagányosodás szintén nem vonzó. 

 A saját háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos másik jelentős félelem a 

praxissal járó gazdasági, menedzsment feladatok felvállalása. A hallgatók jelentős 

része tisztán orvosszakmai feladatok elvégzésére vágyik. Sok esetben maga a praxisba 

kerülés is jelentős anyagi áldozattal jár, melyre nem minden orvostanhallgatónak van 

lehetősége.  

A praxisközösségben lehetőség nyílhat egy „team” tagjaként, kizárólag szakmai munkát 
végezve részt venni a háziorvosi ellátásban. 

A praxisközösségi praxisgyakorlat potenciális előnyei az orvostanhallgatók számára: 

 a praxisközösség mint új alapellátási szolgáltatási egység megismerése, 

 csapatmunka, a praxisközösség szereplői közötti együttműködés, csapatmunka 

megismerése, 

 több háziorvosi praxis működésének, több háziorvos tevékenységének megismerése, 

szélesebb körű tapasztalatszerzés, 

 a praxisközösségen belül kialakított betegutak megismerése. 

„Oktató praxisközösségként” való részvétel az orvostanhallgatók képzésében a praxisok 
számára is előnyös lehet. Hozzájárulhat a magas szakmai színvonal és a naprakész tudás 
fenntartásához, valamint vonzó példák bemutatásával segíthet az orvostanhallgatók 
háziorvosi pálya iránti érdeklődésének felkeltésében, ezzel a praxisközösség saját 
humánerőforrás-utánpótlásának biztosításához. 
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6.4. Bálint-csoport 

6.4.1. Bevezető 

A Bálint-csoport egy világszerte elterjedt esetmegbeszélő technika. A hagyományos 
esetreferálók célja a diagnózis pontosítása és a terápiás terv megalkotása. Ellenben a Bálint-
csoport célja az orvos–beteg kapcsolat multidimenzionális értelmezése, az orvos 
személyiségéből adódó szubjektív aspektus megfogalmazása. A Bálint-csoport elfogadó, 
megértő környezete segíti a résztvevőket abban, hogy jobban megértsék saját hatásukat a 
páciensre, és fordítva: a páciens hatását rájuk.  

A Bálint-csoport hatásosságával kapcsolatban számos utánkövetéses vizsgálat eredménye 
lelhető fel a nemzetközi szakirodalomban. Ezek szerint a csoportokon való rendszeres 
részvétel javítja a szomatizáló és pszichoszomatikus páciensekkel kapcsolatos 
kompetenciaérzést. Javítja az elhivatottságot, csökkenti a frusztrációt, a kiégés veszélyét. 

Az 1980-as években jelent meg az orvostanhallgatók számára tartott Bálint-csoportok 
gondolata. A módszer számos egyetemi környezetben a képzés kötelező vagy fakultatív 
része. 

6.4.2. Történet 

Bálint Mihály (Michael Bálint) budapesti pszichiáter, pszichoanalitikus volt, aki 1938-ban 
Londonba emigrált, és a nagyhírű Tavistock Klinikán dolgozott. A háború után Nagy-
Britanniában is megnőtt a pszichológiai ellátás iránti igény, ezért szükségessé vált a nagy 
óraszámban végzett pszichoanalízis technikai egyszerűsítése, hozzáférhetőségének javítása. 
Bálint másokkal együtt úttörő szerepet játszott a rövidített, úgynevezett fókuszált 
pszichoterápiás szemlélet kidolgozásában. Másik eredeti felismerése az volt, hogy tekintettel 
arra, hogy számos lélektani probléma testi tünetekben is manifesztálódik, a pszichológiai 
segítséget igénylő páciensek jelentős része a háziorvoshoz fordul. Ezért az 1940-es évek 
második felétől feleségével, Enid Bálinttal közösen elkezdték kidolgozni azt az 
esetmegbeszélő technikát, amelynek mentén háziorvosok kaptak olyan szupervíziós 
támogatást, amely alkalmassá tette őket a háziorvosi keretek közötti lélektani munkára. 
Ebből a csoportmunkából fejlődött ki az azóta világszerte elterjedt Bálint-csoport technika 
(35).  

A Bálint-csoport módszer alkalmazása fokozatosan terjedni kezdett eleinte angolszász 
területen (Nagy-Britannia, USA, Ausztrália), majd hamarosan Németországban is. 
Magyarországon 1969-ben indult az első és sokáig egyetlen Bálint-csoport Juhász Pál 
pszichiáter vezetésével (36). Sokáig etalonnak számított az eredeti felállás: a csoportvezető 
pszichoanalitikus képzettséggel is rendelkező pszichiáter, a csoporttagok pedig 
valamennyien háziorvosok. Az 1980-as években Angliában merült fel először, hogy megfelelő 
tapasztalat esetén más alapképzettséggel rendelkező kolléga is vezethet csoportot, ezzel 
párhuzamosan pedig a csoporttagok köre is tágult; belgyógyászok, más gyakorló orvosok is 
megjelentek a csoportokban. Ma már a legtöbb területen, így Magyarországon is úgy 
definiálják az eredeti célkitűzést, hogy megfelelő módosítások alkalmazása esetén 
valamennyi segítő szakma képviselői számára értelmezhető a Bálint-csoport mint 
esetmegbeszélő módszer (37). Így nem csak orvosok, hanem pszichológusok, sőt, 
pedagógusok, szociális munkások, lelkészek is megjelennek a csoporttagok között. A 
csoportvezetők számára országonként változó képzési rendszer biztosítja a megfelelő 
szakmai kompetenciákat és a folyamatos szupervíziót. A Nemzetközi Bálint Társaság fogja 
össze a tagállami egyesületeket, koordinálja a képzéseket és a tudományos munkát.  
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A Bálint-csoport világszerte megjelenik a graduális orvosképzésben és a posztgraduális 
háziorvos-képzésben is. (38) (39) Más szakterületek képzési elemeként is ismeretes, például 
pszichiáterek, illetve a Németországban elterjed pszichoszomatikus orvosi szakképzés 
kötelező eleme. Angliában a háziorvos-tutoroknak tartanak Bálint-csoportot, ahol a 
rezidenseikkel való kapcsolat, mint eset a fókusz.  

A graduális képzésben résztvevők számára szervezett Bálint-csoport „Junior Bálint-csoport”-
ként is szerepel az irodalomban. A Nemzetközi Bálint Társaság az 1980-as évek közepe óta 
rendszeresen kiírja az úgynevezett Ascona-díjat, melyre Junior Bálint-csoportok résztvevői 
esetismertetéssel pályázhatnak (40). A pályázatnak be kell mutatnia azt a folyamatot, 
ahogyan a csoporttag a Bálint-csoporton való részvétel során mind jobban és jobban értette 
meg a saját szerepét az esettörténet alakulásában, és hogy ez a megértés utóbb milyen 
hatással volt a páciensre és a kezelésre. Magyarországon elsősorban Harmathy Éva 
Budapesten és Dormán Hajnalka Pécsett vezetett Junior Bálint-csoportokat, az 1990-es és 
2000-es években több Ascona-díjasunk is volt (36). A 2000-es évek elején a Semmelweis 
Egyetemen indult, majd a többi magyarországi orvos-egyetemen is gyökeret vert Humánia 
Pályaszocializációs Műhely munkamódjának meghatározó eleme a Bálint-csoport munka, 
ezen keresztül jelenleg is minden évben több száz orvostanhallgató vesz részt a csoportokon. 
(A budapesti Humániában jelenleg szemeszterenként 45-50 hallgató 66 ülésben vesz részt. A 
2011 és 2017 közötti időszakban összesen 222 volt a résztvevő hallgatók száma – Pintér 
Terézia szakmai vezető személyes közlése.) 

 

6.4.3. Hatékonyság 

A Bálint-csoportokon való részvétel hatására vonatkozó kutatások az 1980-as évek óta 
zajlanak. (41) (42) (43) (44) A leggyakrabban vizsgált változók a stressztűrés és a kiégés-
rizikó, illetve a szomatizáló páciensek ellátásához való affinitás szoktak lenni. A vonatkozó 
tanulmányok egy része utánkövetéses vizsgálat eredményeit közli, ahol csoporton való 
rendszeres részvétel hatását a vizsgálat paraméterek kiindulási értékeihez hasonlítják, más 
részük kontroll csoporthoz képest méri a vizsgált paramétereket. (45) Egy vizsgálatban a 
Bálint-csoportokban részt vett orvostanhallgatók komplex esetekhez fűződő affinitását 
vizsgálták a kontroll csoporthoz képest. (46) Jellemzően validált kérdőívek eredményeiből 
vonnak le következtetéseket a vizsgált paraméterek, így a kiégés, a stressz-tünetek (pl. 
deperszonalizáció) és a pályaelhivatottság vonatkozásában. Különösen fontos terület a 
szomatizáló1 páciensekhez való affinitás kérdése. A legtöbb közlemény egyértelmű, 
szignifikáns rizikócsökkenést jelez valamennyi vizsgált tényező vonatkozásában. Így leírták az 
érzelmileg felfokozott állapotok, a deperszonalizáció, a kiégés csökkent voltát, a pálya-
elhivatottság javulását, a szomatizáló páciensekhez való affinitás javulását a Bálint-
csoportokban rendszeresen résztvevő kollégák esetében.  

6.4.4. Csoportvezetők, keretek 

A Bálint-csoportok elfogadó, ítélkezésmentes működésmódjának van néhány alapfeltétele. 
Kettős titoktartási szabály van: nem csak az elhangzott esetben szereplők személyi jogait kell 
védeni, de a csoportban elhangzottak is szakmai titoknak számítanak. A csoporttagok 

                                                      
1
Szomatizáció alatt a szervi háttérrel nem megnyugtatóan magyarázható, tartósan fennálló testi panaszok 

összességét értjük. A fogalmi definíció jelentős változásokon megy át az elmúlt évtizedekben, a jelenleg 
hatályos DSM- 5 „testi tünet zavar”-ként jelöli, mely a mindennapi orvosi nyelvhasználatban nem terjedt el. 
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jellemzően tegeződnek egymással még akkor is, ha más helyzetben találkozva a magázódás 
lenne a természetes.  

A Bálint-csoport menetének standard változata a következő. Az esetmegbeszélés 
kiscsoportos létszámban zajlik, optimális esetben 6-–2 csoporttag részvételével. (Nagyobb 
létszám, például konferenciahelyzet esetén megfelelő módosításokkal szintén alkalmazható.) 
A csoporttagok előzetesen nem készülnek, hangsúlyos a spontaneitás, az aktuális 
szituációban felmerülő dilemmák tárgyalása. Az esethozó személye is spontán kerül 
kiválasztásra. Az esethozó röviden ismertet egy esetet. Bármilyen orvos–beteg reláció lehet 
eset, viszont a magánéleti szituációkból származó kérdések tárgyalása nem célszerű. Az eset 
ismertetésének nincsenek különösebb szabályai, az esethozó szabadon dönthet arról, hogy 
mely paraméterek ismertetését tartja hangsúlyosnak – fontos viszont, hogy kiderüljön, hogy 
számára miért éppen az adott eset jelent dilemmát.  

Az eset ismertetését követően a csoporttagok rövid, tisztázó kérdéseket tesznek fel. Ezt 
követi a Bálint-csoport legjellegzetesebb fázisa, a szabad interaktív reflexió. Ebben a 
viszonylag hosszú, akár 30-40 percig is tartó időszakban az esethozó mintegy kivonul a 
csoportból, székét hátrahúzza, a többiekkel interakcióba nem lép. A csoporttagok egyes 
szám harmadik személyben beszélnek róla – mintha nem lenne jelen. Ebben a fázisban 
lehetőség nyílik arra, hogy mindenki megossza az esettel kapcsolatban megjelenő 
gondolatait, kételyeit, javaslatait, fantáziáit. Tartózkodunk a kategorikus kijelentésektől, 
semelyik csoporttag nincs birtokában a helyes megoldásnak, az abszolút tudásnak.  

A csoport utolsó fázisában az esethozó visszajön a csoport közös terébe és beszámol arról, 
hogy a kölcsönös szabad reflexiók során mely meglátások váltak hangsúlyossá a számára. 
Röviden a többi csoporttag is visszajelez arról, hogy milyen tanulságokkal szolgált a számára 
az ülés. 

A Bálint-csoportokon bármilyen eset tárgyalható, de jellemzően érzelmileg megterhelő 
szituációk szoktak megjelenni. A leggyakrabban tárgyalt kérdések: gyógyíthatatlan betegség, 
haldoklás, kompetenciahatárokat felvető helyzetek, családban előfordult betegségekhez 
hasonló szituációk, magánéleti térbe nyomuló helyzetek stb. A Bálint-csoportok hatására a 
résztvevők jobban megértik saját objektivitásuk határait, megbarátkoznak személyes 
gyengeségeikkel és erősségeikkel. Felmérik saját terhelhetőségüket, mélyebben tudják 
beazonosítani személyes céljaikat, és azt is, ahol személyes céljaik ellenére kerülnek bizonyos 
helyzetekbe. A „bálintos” orvosok idővel asszertívebbé válnak, munkakörnyezetükben a 
feladatokat hatékonyabban osztják el, mindez pedig jellemzően az ellátás minőségében is 
megmutatkozik – bár ilyen irányú tanulmányokról nincsen tudomásunk.  

Kitérünk még a Bálint-csoport vezetőjének szerepére is. A hagyományos esetmegbeszélő 
csoportokon a csoportvezető kettős szerepben van; egyrészt moderálja az adott alkalmat, 
másrészt szakmai kontrollt (szupervíziót) gyakorol, azaz joga van állást foglalni a kezelés 
irányának megválasztásában, módosításában. Ezzel szemben a Bálint-csoport vezetőjének 
csak a moderálás a feladata, a szakmai kontrollt határozottan nem gyakorolja. Sőt, a 
csoporttagokat is arra buzdítja, hogy álláspontjukat személyes véleményként fogalmazzák 
meg, így a szakmai kontroll az esethozónál marad, gyakorlatilag ő a saját szupervízora – a 
csoport pedig anyagot szolgáltat az eset pontosabb megértéséhez. 

A csoportvezetőnek a feladata az, hogy az esethozó védettségét végig biztosítsa, és az 
esetmegbeszélés fókuszát megtartsa az eset kapcsán felmerült kérdések mentén. A 
csoportüléseken nem ritkán jelennek meg indulatok, kétségek, nehéz érzések. Sokszor a 
feszültség a csoportkeretek feszegetésében nyilvánul meg, máskor a hallgatást, a 
tanácstalanságot nehéz elviselni. A csoportvezetőnek feladata, hogy bármi történjék is a 
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csoporthelyzetben, keresse meg annak kapcsolatát az esetben tapasztaltakkal. A cél mindig 
az, hogy az esethozó minél mélyebben értse meg az eset összetettségét, saját szerepét, a 
társadalmi környezet jelentőségét.  

A Bálint-csoport vezetéséhez önálló tanúsítvány szükséges, melyet országonként változó 
képzésben lehet megszerezni. Mindenhol feltétel adott számú Bálint-csoporton való 
részvétel, az elméleti komponens aránya változó. A Magyarországi Bálint Mihály 
Pszichoszomatikus Társaság minden évben hirdet vezetőképző csoportot, évente 8-10 
csoportvezető szerez tanúsítványt. 

6.4.5. Bálint-csoportok a háziorvosképzésben 

Magyarországon a háziorvosképzésnek nem állandó eleme a Bálint-csoport, azonban 
epizodikusan több tanszék képzési gyakorlatában megjelent már. Számos országban a 
graduális és posztgraduális képzés része bizonyos óraszámú Bálint-csoportban történő 
részvétel.  

Az Egyesült Államokban a képzőhelyek mintegy fele tart Bálint-csoportot a háziorvos-
képzésben (39), az arány egyre növekszik. Ausztráliában a graduális képzésben és a 
szakképzésben is vannak Bálint-csoportok. Itt egyébként web-alapú csoportfolyamat is van, 
nyilván a nagy távolságok miatt. Németországban több szakképzésnek, így a háziorvos-
képzésnek is kötelező eleme (47). Dániában és Svédországban is állandó eleme a háziorvos-
képzésnek. Az Egyesült Királyságban szintén jelentős hagyományai vannak a Bálint-csoport-
munkának a háziorvosképzésben és a mindennapi háziorvosi gyakorlatban. Rendszeres 
Bálint-csoportok vannak Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Ausztriában. Számos 
Közép-Kelet-európai országban szintén felépülőben van a Bálint-mozgalom. Tekintettel a 
módszer alapítójának származására, Magyarországnak nagy tekintélye van a nemzetközi 
Bálint-csoport-szakmában. 

6.4.6. Összefoglalás 

A Bálint-csoport módszer egy elterjedt esetmegbeszélő technika. A résztvevők 
kompetensebbé válnak az orvos–beteg kapcsolat multidimenzionális kezelésében, 
mindennek mentén javul a szomatizáló páciensekhez fűződő affinitás, javul a 
pályaelhivatottság, csökken a kiégés veszélye. A módszer jellegéből adódóan különösen 
releváns a háziorvosi gyakorlat vonatkozásában. Számos országban a graduális orvosképzés, 
illetve a háziorvos szakképzés kötelező eleme. Magyarországon a módszer reneszánszát éli, 
szaporodik a képzett csoportvezetők és az aktív csoportok száma. Tekintettel arra, hogy a 
legfejlettebb alapellátási rendszerrel rendelkező országokban, így az Egyesült Királyságban, 
Ausztráliában, Új-Zélandon, Németországban, a skandináv államokban a legelterjedtebbek a 
Bálint-csoportok, feltételezhetjük, hogy a multidimenzionális szemlélet elterjedése 
hazánkban is kívánatos lenne. Mindennek alapján a Bálint-csoportok minél szélesebb körű 
alkalmazása a hazai orvosképzésben és háziorvosi szakképzésben is előremozdítandó.  
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7. Szakorvosképzés fejlesztési irányai 

  

7.1. A központi rezidensképzés 

7.1.1. Rövid összefoglaló a jelenlegi rezidensképzésről a B.V.1.2. 

eredménytermék alapján 

Bevezető 

A háziorvostan szakorvosképzés célja olyan komplex, gyakorlati és elméleti tudás átadása a 
szakorvosjelölteknek, amelynek eredményeként magabiztosan, önállóan és magas 
színvonalon képesek ellátni a háziorvos feladatait.  

A képzésnek két fő része van. Az első a törzsképzési idő, amelynek során különböző klinikai 
gyakorlatokon keresztül szélesedik a tudásuk a rezidenseknek, valamint felkészülnek az 
önálló munkára. A második pedig a szakgyakorlati képzés, amikor a megszerzett tudás 
elmélyítése történik háziorvosi praxisban szakmai felügyelet mellett, és az önálló gyakorlat 
megszerzése. 

A háziorvostan szakorvosképzés az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján valósul meg, melynek 2. 
melléklete tartalmazza a részletes beosztást. (48) 

 

„2. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez 

Szakorvosi alap-szakképzési programok 

14. HÁZIORVOSTAN 

1. Képzési idő: 36 hónap 

2. Képzési program: 

2.1. 28 hó törzsképzési program: 

a) 6 hó sürgősségi gyakorlat, benne: 

aa) újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés 

ab) halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 

ac) tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel 

b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok 

c) 6 hó belgyógyászat 

d) 4 hó gyermekgyógyászat, benne: gyermekorvosi praxisgyakorlat 

e) 2 hó sebészet: 

ea) 6 hét általános sebészet 

eb) 2 hét traumatológiai szakrendelés 

f) 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat: 

fa) 2 hét szülőszobai gyakorlat 

fb) 1 hét terhesgondozás 
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fc) 1 hét nőgyógyászat 

g) 1 hó neurológia 

h) 2 hó pszichiátria, benne: stresszkezelési és pszichoterápiás alapismeretek 

i) 5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből 2 hó a program elején töltendő le 

2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben: 2 hó 
falusi praxisgyakorlat 

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei 

A törzsképzési program befejezését követően részvizsga letétele, amely a szakgyakorlati 
képzés megkezdésének feltétele.” (49)  

 

7.1.1.1. Budapest 

A háziorvos rezidensi rendszerbe történő jelentkezés, felvételi, a rezidensek beosztása  

Az Egészségügyi Minisztérium által országosan meghatározott keretszámok az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) honlapján minden év október 31-ig kerülnek kiírásra, és a 
tárgyévet követő év január 1. és december 31. között lehet betölteni őket. 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló 122/2009. 
(VI. 12.) Korm. rendelet, a 16/2010. (VI. 15.) EüM, valamint a 162/2015. (VI. 30.) 
Kormányrendeletben foglaltak alapján a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Kar (SE ÁOK) és a Dékáni Hivatal (DH) meghirdeti és lebonyolítja a rendszerbevételi eljárást.  

A rezidensek pályázatot nyújthatnak be a rezidensi helyekre, a felvételire a Dékáni 
Hivatalban jelentkezhetnek. A felvételi elbeszélgetés a Családorvosi Tanszék bizottsága előtt 
zajlik. Az interjúk után rangsorolás történik, amikor az elért pontok és a felvételi beszélgetés 
alapján a bizottság javaslatot tesz arról, hogy kiket lehet felvenni. Az 2. ábra a 
szakorvosképzésbe felvett hallgatók számát mutatja 2010 és 2017 között. (50) 

 

 

2. ábra: A Semmelweis Egyetemen háziorvostan szakképzésre felvettek száma (fő) 2010–
2017. 

A Dékáni Hivatal a felvételt nyert jelöltek adatairól tájékoztatja a Szak- és Továbbképzési 
Igazgatóságot (SZTI).  
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A 2015. június 30. után a képzésbe belépő háziorvos rezidensek munkáltatója az ÁEEK, velük 
történik a közalkalmazotti jogviszonyt létesítése is. Ezt követően a rezidensek megkötik a 
Semmelweis Egyetemmel a szakképzési megállapodást. 

A felvételt nyert rezidensek számára a Tanszék grémiumi megbeszélést szervez, melynek 
során ismertetésre kerül a Tanszék szerepe a képzésben, a rendelet alapján szabályozott 
szakképzés felépítése, menete, a Tanszék rezidensekkel szemben támasztott követelményei, 
illetve ekkor kerülnek beosztásra a rezidensek a tutorokhoz. 

A Tanszék rezidensképzésért felelős munkatársa a rezidensekkel együtt elkészíti a rezidensek 
képzési tervét a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet, valamint a 162/2015. (VI. 30.) 
Kormányrendelet alapján, illetve a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
akkreditált képzőhelyek listájának figyelembevételével. A képzési terv tartalmazza a rendelet 
alapján elvégzendő gyakorlatok helyszínét és ütemezését. 

Ezután a rezidensek aláírják a képzési tervet, ami elküldésre kerül a Tanszékvezető 
jóváhagyása után a Dékáni Hivatalnak. 

Háziorvostan rezidensképzésbe szakmamódosítás esetén is lehet jelentkezni. Ebben az 
esetben egyéni képzési terv készül, a korábban teljesített és a háziorvostan képzésbe 
beszámítható gyakorlatok figyelembevételével.  

A képzési terv alapján teljesített törzsképzési program után jelentkezhetnek a rezidensek a 
részvizsgára. A 3. ábra a részvizsgát tett hallgatók számát mutatja 2010 és 2017 között.  

Sikeres részvizsga után kezdhetik meg a szakorvosjelöltek a szakgyakorlati képzést, ami 
szintén képzési terv alapján történik.  

 

 

3. ábra: A Semmelweis Egyetemen háziorvostan szakképzésben részvizsgát tettek száma 
2010–2017 

Mentorok és tutorok 

2012. szeptember 15. és 2015. július 15. között a rendszerbe belépett rezidensek képzését 
mentorok felügyelik, akiket a Háziorvostan Szakmai Grémium elnöke jelölt ki. A háziorvos 
rezidensek és a szakorvosjelöltek a törzsképzés és a szakgyakorlati idő alatt elkészítik a 
Mentori Beszámolót, amiben negyedévente értékelik az adott időszakban a gyakorlati 
helyüket, és a tutorok munkáját. 2015 őszétől a képzésbe felvételt nyert rezidensekkel 
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kapcsolatban a Háziorvostan Grémium a rezidensképzésért felelős kollégákkal együtt látja el 
ezt a feladatot, mert a 162/2015 Kormányrendelet megszűntette a mentori státuszt. 

Háziorvos tutori feladatot a 122/2009. (VI. 12.) Kormányrendeletben, a 16/2010. (IV. 15.) 
EüM rendeletben, illetve az egyetemi szabályzatokban meghatározottak alapján, szakirányú 
szakképesítéssel, és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, oktató háziorvos láthat 
el. A tutorokkal a Semmelweis Egyetem köt szerződést. 

 

A rezidensek képzése 

Háziorvostan szakorvosképzés a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló rendelet 2. sz. melléklete alapján kerül 
megszervezésre. 

A rezidensek a képzési tervükben szereplő akkreditált képzőhelyeken, illetve a kijelölt oktató 
háziorvosi praxisban részt vesznek az osztályos, illetve az ambuláns/háziorvosi 
betegellátásban és felügyelet mellett dolgozhatnak. A munkavégzésre vonatkozó 
szabályokat, kompetenciákat a munkaköri leírások, illetve az intézmények orvosi szakmai 
protokolljai tartalmazzák. A rezidenseknek a munkanaplóban meghatározott diagnosztikus 
és terápiás beavatkozásokat teljesíteniük kell a gyakorlatok ideje alatt. A teljesítés időpontját 
a tutorok rögzítik a munkanaplóban a beteg dokumentációja alapján. A rezidenseknek 
jelenléti ívet és teljesítés igazolást is vezetniük kell. A leckekönyv vezetése a hatályos 
egyetemi szabályok alapján történik. A 2012. szeptember 15. és 2015. július 15. között a 
rendszerbe belépett rezidensek esetében a munkanaplóban és a leckekönyvben a mentorok 
is értékelik a hallgatókat. (51) (52) 

7.1.1.2. Debrecen 

A háziorvostan törzsképzés a vonatkozó jogszabály [22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről] alapján történik. A 
Háziorvostan törzsképzési program (28 hó törzsképzés és 8 hó szakgyakorlat) részletes 
programja és tematikája az összefoglaló fejezetben kerül ismertetésre.  

A rezidensek képzése mentor és tutor irányítása mellett, tanszéki koordinációval történik.  

A rezidensek közül 2017-ben 64 fő államilag finanszírozott, 30 fő önköltséges képzésben vesz 
részt. A rezidens képzésben 94 aktív tutor vesz részt, a graduális oktatásban pedig 180 tutor 
veszt részt 2017-ben. A tutor- és mentorképzéssel az EFOP 1.8.0 projekt egy másik 
munkacsoportja külön foglalkozik.  

Tanszékünk kéthetente kötelező konzultációt szervez a rezidensek számára, ahol az egyes 
szakterületek meghívott előadói összefoglalják szakmájuk háziorvosok számára fontos és 
aktuális ismereteit. A konzultációkat két hetente tartják, gyermekgyógyászat, belgyógyászat, 
szülészet-nőgyógyászat, sebészet, neurológia, pszichiátria tantárgyakból, illetve kiegészítő 
témakörökből. Tanszékünk munkatársa folyamatosan tartja a kapcsolatot a rezidensekkel és 
az egyetem szakképzésért felelős illetékeseivel. 

A rezidens számára a képzés alatt a munkaidő terhére maximum 2 ügyelet/hó rendelhető el. 
A törzsképzési program befejezését követően részvizsgát tesznek a rezidensek (régen licenc 
vizsgának nevezték, a licenc vizsga önálló háziorvosi praktizálásra jogosított fel), amely a 
szakgyakorlati képzés megkezdésének feltétele. A részvizsga után a rezidensek továbbra is 
felügyelet mellett dolgozhatnak a szakvizsgájuk megszerzéséig. 
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4. ábra: A Debreceni Egyetem NK Családorvosi és Foglalkozás egészségügyi Tanszékén 
törzsképzést lezáró részvizsgát (régen licenc vizsgát) letevők száma 2010 és 2017 között 

A szakgyakorlat alatt a rezidens számára a képzés alatt a munkaidő terhére elrendelhető 
ügyeletek száma maximum 4 ügyelet/hó. A szakvizsgára előkészítő tanfolyam után 
bocsájtható a rezidens szakvizsgára. A szakvizsga gyakorlati és elméleti részekből áll, mely 
szintén az Összefoglalóban kerül ismertetésre. A 2004 és 2017 között Debrecenben 
szakvizsgázók számát a második ábra mutatja be. 

 

5. ábra: A Debreceni Egyetem NK Családorvosi és Foglalkozás egészségügyi Tanszékén 
háziorvostanból szakvizsgázók száma 2004 és 2017 között 

 

7.1.1.3. Pécs  

A Pécsi Tudományegyetem Alapellátási Intézet Családorvostani Tanszéke már 1994-ben 
kidolgozta a szakorvosképzés tematikáját, akkreditálta az oktatóhelyeket. Az időbeosztás és 
a tematika kimunkálása során figyelembe vettük a családorvosi hatásköri listát, a 
Családorvosi Szakmai Kollégium által elfogadott követelményeket, az érvényes 



 
 

51 

jogszabályokat, valamint a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban PTE) intézeteinek és 
oktatókórházainak véleményét. (22) 

A szakképzés alapvető célja, hogy a képzési időszak végére a háziorvos rezidens szerezze 
meg mindazon képességet (elméleti tudást, gyakorlati készséget, szakmai attitűdöt), amely 
lehetővé teszi, hogy az egészségügyi alapellátásban a legmagasabb szakmai elvárások szerint 
végezze munkáját.  

A szakképesítés megszerzésének követelményeit a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 
tartalmazza. A szakképzésüket 2015. július 1. előtt megkezdőkre a 122/2009. (VI. 12.) 
Kormányrendelet szabályai vonatkoznak. A szakképzésüket 2015. július 1. után belépők a 
162/2015. (VI. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint végzik szakképzésüket. 
A háziorvos szakképzés tartalmilag két fő részre tagozódik.  

1. A törzsképzési program 28 hónapos szakasza a főbb klinikai diszciplinákat foglalja 

magában, a minimális gyakorlati idő meghatározásával. A törzsképzési időszakot 

vizsgával fejezi be a szakorvos jelölt.  

2. A szakgyakorlat 8 hónapos ideje alatt speciális szakmai képzésre kerül sor, amit a jelölt 

háziorvosi praxisban tutor irányítása mellett teljesít. Ezután kerülhet sor a háziorvosi 

szakvizsgára. A szakorvos jelölt a program indulásakor pontos szakképzési tervet kap, 

aminek maradéktalan teljesítése szükséges a szakvizsgára bocsátáshoz. 

A Családorvostani Tanszék rendszeresen megtárgyalja a szakorvos képzés helyzetét, s az új 
körülmények, igények figyelembevételével módosít a tanrenden a jogszabályi kereteken 
belül. 

A praxisgyakorlatok tartalmi javítását céloztuk meg a háziorvosok számára kidolgozott 
Hatásköri Lista elemeket felölelő Praxis leckekönyv, illetve az elsajátítást dokumentáló 
Munkanapló kötelező alkalmazásával. 
Az egyes gyakorlatok teljesítését és a vizsgaeredményeket a Minisztérium által kiadott 
központi Leckekönyv tartalmazza. 
Az oktató praxisok száma jelenleg: 137. A háziorvos rezidensek az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központtal (továbbiakban ÁEEK) állnak közalkalmazotti jogviszonyban és a közvetlen 
egészségügyi szolgáltató a PTE ÁOK Szak- és Továbbképző Központ. A képzési terv elemeinek 
meghatározását, azok teljesítésének nyomon követését a Családorvostani Tanszék végzi. 

 

Általános követelmények 

1. A rezidensek felvétele 

A miniszter által évente meghatározott keretszámokat adott év január 1-jétől december 31-
éig lehet betölteni folyamatosan. 

Bemeneti követelmények: 

 önéletrajz, motivációs levél, 

 személyes interjú a grémium vezető által összehívott bizottságnál, 

 a PTE ÁOK Szak –és Továbbképző Központban munkaszerződéssel kapcsolatos 

ügyintézés, 

 a PTE ÁOK Alapellátási Intézetében szakképzési terv összeállítása és a tutor 

kiválasztása. 
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6. ábra: A PTE háziorvostan szakképzésére felvettek száma (fő) 2010 és 2017 között  

2. Rezidens képzés 

A szakorvosjelöltek kötelező napi munkaideje 8 óra. 

Munkaidejüket és beosztásukat a szakképzésben résztvevő szervezeti egység vezetője 
és/vagy a kijelölt oktatási felelős állapítja meg. Az aktuális gyakorlati képzőhelyeken naponta 
kötelesek aláírni a jelenléti ívet.  

A szakképzésben szereplő gyakorlatok teljesítését a gyakorlati helyek vezetői a 
Leckekönyvben aláírásukkal igazolják. A kurrikulum elsajátításának ellenőrzése céljából a 
gyakorlati helyek szervezésében írásbeli és/vagy szóbeli számon kérés történhet, amelynek 
eredménye bekerül a Leckekönyvbe.  

A háziorvosi és gyermek háziorvosi praxisgyakorlatok során teljesítendő feladatokat, az 
ajánlott (eset) számot a Praxis leckekönyv tartalmazza. A háziorvos tutor folyamatosan 
nyomon követi és értékeli a rezidens szakmai fejlődését. A rezidensek teljesítményéről az 
oktató praxis vezetője havonta értékelő jelentést készít, amelyet megküld az Alapellátási 
Intézet részére. Hasonlóan előre elkészített értékelő lapok segítségével a rezidensek is 
számot adnak a gyakorlati hely és az oktatók munkájáról havonta. 

Az egyes képzési programok teljesítése előfeltétele a rotációban soron következő tantárgy 
elkezdésének, ettől csak egyedi esetekben, külön engedéllyel térhetnek el. 

A háziorvos tutorral történő kapcsolattartás, konzultáció és a folyamatos betegellátás 
érdekében a rezidensek a klinikai gyakorlat alatt hetente fél napot (lehetőleg délután) 
praxisban is dolgozik. Ezt a hivatalos távolmaradást a klinikai gyakorlatok alatt a háziorvossal 
és klinikai tutorral is előre egyeztetni kell. Az oktató háziorvos (tutor) folyamatosan 
figyelemmel kíséri rezidense munkáját a klinikai gyakorlat alatt is.  

A rezidensek havonta egy alkalommal fél napos intézeti képzésen Referálón vesznek részt, 
amely hagyományos folyóirat referálóból és/vagy esetmegbeszélésből áll. Az intézeti 
képzésre minden hónap első szerdáján kerül sor, az intézet oktató termében. A rezidensek 
számára a részvétel kötelező, oktató háziorvosaink (tutoraink) személyes jelenlétét is 
kívánatosnak tartjuk. 
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A rezidensek a rendeletben meghatározott oktatási elemeken túl további szakmaspecifikus 
akkreditált képzéseken vesznek részt, pl. Háziorvos ügyeletes tanfolyam, EKG tanfolyam stb. 

3. Törzsképzési záróvizsga – részvizsga 

A szakgyakorlati képzés megkezdésének rendeletben meghatározott előfeltétele a 
részvizsga, vagy törzsképzési záróvizsga sikeres teljesítése. 

A részvizsga követelményei: 

 négy felnőtt és egy gyermek esettanulmány elkészítése, 

 felnőtt és gyermek gyakorlati vizsga oktató praxisban, 

 elméleti vizsga. 

 

7. ábra: PTE licenc és részvizsgázók száma 2010 és 2017 között 

4. Szakgyakorlati képzés (8 hónap) 

Háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben 2 hó falusi praxisgyakorlat. 
Feladatok: 

 háziorvosi szakgyakorlat a családorvos (házi gyermekorvos) tutor irányítása mellett, 

 részvétel ügyeletekben: 100 óra/8 hónap háziorvosi ügyelet + 100 óra/8 hónap SBO, 

 részvétel 1 alkalommal 25 órás háziorvosi kötelező továbbképzésen, 

 részvétel (1 alkalom/hónap) fél napos szakmai összejövetelen (referálón) a 

Családorvostani Tanszék szervezésében, melyen esetmegbeszélések, folyóirat-

referálás, a praxisvezetéssel vagy betegellátással kapcsolatos problémák 

megbeszélése stb. történik, 

 havonta egyszer oktatói/hallgatói írásbeli beszámoló (feedback) készítése a tanulási 

folyamat körülményeiről. 

 
 
 

5. Szakvizsga 

A Nemzeti Vizsgabizottsággal egyeztetve szervezzük a szakvizsgát a 16/2010. (IV. 15.) EüM 
rendelet szerint. 
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Követelmények: 

 Esettanulmányok 

Négy felnőtt és egy gyermek esettanulmány elkészítése. 
Az esettanulmány általában egy érdekes, vagy szokatlan betegkórtörténet leírását jelenti.  
A készítésének célja kettős, a másoknak is tanulságos eset kiválasztása mellett a jelölt ezzel is 
bizonyítja az önálló szakmai tevékenységre való alkalmasságát.  
Négy felnőtt és egy gyermek esettanulmány elkészítése 

 Gyakorlati vizsga  

Első nap felnőtt gyakorlati vizsga oktató praxisban. Második nap gyermekpraxisban 
gyakorlati vizsga, illetve a gyermekgyógyászati tételt kell kifejteni.  
A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 
A beteg súlyossági állapotának megítélése 
Anamnézis felvétele 
Fizikális vizsgálat 
Vizsgálatok indikálása 
Leletek értékelése 
Differenciál diagnosztikai készség 
Terápiás elvek 
Kommunikációs készség 
Rendeletek, előírások ismerete 
Prevenció - gondozás 
Holisztikus szemlélet 

 Elméleti vizsga 

Harmadik napon, az Alapellátási Intézetben történik. Az elméleti vizsga első részében az 
esettanulmányokhoz kapcsolódóan kapnak kérdéseket a vizsgázók, azután felnőtt tételt kell 
elmondaniuk és végül egy EKG-t kell elemezniük. 
 

 
8. ábra: PTE szakvizsgázók száma 2010 és 2017 között 

 

7.1.1.4. Szeged 

A háziorvostan rezidensek képzése az ország többi képzőhelyéhez hasonlóan a Szegedi 
Tudományegyetemen is a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképesítés megszerzéséről rendeletben szabályozottak szerint történik. 
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Évente körülbelül 20 fő kezdi meg az Intézet koordinálásával a háziorvostan szakképzést. A 
rezidensek egy része közvetlenül az egyetemi végzést követően kezdi meg a szakképzését, 
azonban jelentős azok aránya, akik hosszabb-rövidebb kihagyást követően vagy egyéb orvosi 
pályát követően döntenek a háziorvoslás mellett. A szakképzés egyik legfőbb erősségének az 
„egy rezidens – egy tutor” rendszer tekinthető. A kötelező szakképzési elemeken túl a 
rezidensek elméleti képzésére, valamint a kollegiális kapcsolatok erősítésére, jellemzően 
havonta egy alkalommal, szombati napokon megrendezett előadás sorozatok keretében 
kerül sor. A képzés egyik legkedveltebb és legjelentősebb eleme a kétévente megrendezésre 
kerülő (így minden rezidensnek alkalma nyílik részt venni rajta a képzési időszak alatt) 1 
hetes Rezidens tréning. A képzést záró háziorvostan szakvizsgára évente mintegy 30 fő 
jelentkezik az intézetben. Ellentétben a képzési programmal, a szakvizsga lebonyolításában 
jelentősebb különbségek figyelhetőek meg az egyes tanszékek között. 

Arról nem áll rendelkezésre információ, hogy a jelentkezők egyéb képzőhelyre jelentkeznek-
e, azonban az látható, hogy a háziorvosi helyekre, habár a pályázók száma csökkenő 
tendenciát mutat, jóval többen jelentkeznek, mint ahányan később megkezdik a szakképzést 
(9. ábra). 

 

9. ábra: Háziorvostan-képzésbe jelentkezők, illetve belépők száma (fő) – Szeged 
Családorvosi Intézet és Rendelő 

 

A rezidensek egy része közvetlenül az egyetem elvégzését követően kezdi meg a 
posztgraduális háziorvostan képzést, azonban jelentős azok aránya, akik hosszabb-rövidebb 
kihagyást követően vagy egyéb orvosi specializációt követően döntenek a háziorvoslás 
mellett. Ennek következtében igen sokféle háttérrel, motivációval, illetve felkészültségi 
szinttel kezdik meg a képzésüket. 

A felvételi eljárás egy szóbeli elbeszélgetésből, vizsgából áll, amely során egy három tagú 
bizottság előtt kell a leendő rezidensnek megjelennie. Ennek keretében szakmai kérdéseken 
túl, elsősorban a háziorvosi pályával kapcsolatos elképzelések, motivációk képezik a 
beszélgetés témáját. 

A háziorvostan rezidensek képzése az ország többi képzőhelyéhez hasonlóan a Szegedi 
Tudományegyetemen is a „22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú 
szakirányú szakképesítés megszerzéséről” rendeletben szabályozottak szerint történik. A 
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háziorvostan szakképzés 28 hónapos törzsképzési időszakból, valamint 8 hónapos 
szakgyakorlati időből áll. 

A szakképzés egyik legfőbb erősségének az „egy rezidens – egy tutor” rendszer tekinthető. 
Minden rezidens, a képzési időszak megkezdése előtt, választ egy oktató háziorvost, akinek a 
„mentorálásával” a képzését teljesíti. Azon túl, hogy a háziorvosi praxisgyakorlatok a tutor 
oktató praxisában kerülnek teljesítésre, az egyéb helyszínen végzett gyakorlatok során is 
lehetőség van a kapcsolat fenntartására. Ez a modell lehetőséget teremt egy szakmailag, 
valamint emberileg is nagyon értékes „tanár–tanítvány”, illetve kollegiális kapcsolat 
kialakítására.  

A kötelező szakképzési elemeken túl a rezidensek elméleti képzésére, valamint a kollegiális 
kapcsolatok erősítésére, jellemzően havonta egy alkalommal, szombati napokon 
megrendezett előadás-sorozatok keretében kerül sor. Ezek keretében részben háziorvos 
kollégák, részben egyéb szakterületek specialitásai számolnak be a legjelentősebb szakmai 
információkról. A program egy része gyakorló háziorvosok számára is nyitott, és szakmai 
továbbképző, illetve kötelező szinten tartó rendezvényként is szolgál, míg egyes témák 
kizárólag a rezidensek számára kerülnek meghirdetésre. 

A képzés egyik legkedveltebb és legjelentősebb eleme a kétévente megrendezésre kerülő 
(így minden rezidensnek alkalma nyílik részt venni rajta a képzési időszak alatt) 1 hetes 
Rezidens tréning. A legmodernebb oktatási módszereket felhasználva, a régió oktató 
háziorvosainak vezetésével, meghívott vendégelőadókkal kiegészülve, a rezidensek birtokába 
kerülnek a szükséges, háziorvos specifikus gazdasági, kommunikációs, etikai, jogi, 
tudományos ismereteknek.  

A törzsképzési időszak részeként valamennyi rezidens számára kötelező az 1 hónapos 
törzsképzési tanfolyam, amelynek keretein belül számos háziorvosi vonatkozású téma is 
ismertetésre kerül. A IV. évfolyamos orvos–beteg kommunikációs gyakorlathoz hasonlóan, 
ismételten lehetőség nyílik szimulált páciens segítségével, oktató háziorvosi praxisokban, 
ezúttal a nem kívánatos események, illetve a tájékozott beleegyezés kommunikációjának a 
gyakorlására.  

A törzsképzési időszakot követően a rezidensek háziorvostan licencvizsgát tesznek. Az 
elnevezés némileg megtévesztő, azonban ez a vizsga nem függ össze a különböző, 
szakvizsgákra ráépíthető, plusz képesítést adó licencekkel (pl. hipertonológia, diabetológia). 
A vizsga egy három tagú bizottság előtt zajlik, melynek az egyik tagja gyermekgyógyász 
szakorvos. A rezidensnek, a gyakorlati ideje során szerzett tapasztalatai alapján öt darab 
esettanulmányt, melyből legalább egy gyermekgyógyászati témájú, kell készítenie és a 
vizsgán előadnia. Ezt követően tételsor alapján elméleti vizsga következik. 
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10. ábra: A háziorvos szakképzésben részvizsgát (korábban licencvizsgát) letettek száma – 
Szeged Családorvosi Intézet és Rendelő 

A szakgyakorlat befejezte után nyílik lehetőség háziorvostan szakvizsga letételére. Látható 
(11. ábra), hogy a szakvizsgázók száma évről évre meghaladja a képzésben résztvevők 
számát, melynek magyarázata, hogy egyéb képzőhelyekről is szoktak bejelentkezni 
szakorvosjelöltek szakvizsgázni. Ellentétben a képzési programmal, a szakvizsga 
lebonyolításában jelentősebb különbségek figyelhetőek meg az egyes tanszékek között. 
Szegeden a vizsga három részből áll: a licencvizsgához hasonlóan, előre elkészítendő öt 
darab esettanulmány. Gyakorlati vizsga, amely előre meghatározott tematika mentén, 
igazságügyi orvostani témában, az Igazságügyi Orvostani Intézetben kerül lebonyolításra. 
Végül elméleti vizsga következik, amely a Medicus Anonymus 1999/3. kiadásának 
mellékleteként megjelent tételsor alapján, valamint a háziorvostan témáján belül kötetlen 
szakmai beszélgetés formájában zajlik egy három tagú bizottság előtt, melynek az egyik tagja 
gyermekgyógyász szakorvos.  

 

 

11. ábra: Háziorvostan szakvizsgák száma – Szegedi Családorvosi Intézet és Rendelő 

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából készült kutatás („Kutatás és kérdőíves 
felmérés háziorvosi presztízsnövelés megalapozásához”) számos fontos információt nyújt a 
szegedi háziorvostan szakképzéssel kapcsolatban, melyeket érdemes áttekinteni (50): 

 2016-ban 138 oktató praxis tartozott a Tanszékhez és 37 praxisban dolgozott 

rezidens. Általános jelenség, hogy egyes praxisok folyamatosan oktatnak 
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rezidenseket, míg mások akár évekig nem, így kvázi „virtuális oktató praxisokként” 

működnek. 

 A 28 hónapos törzsképzési gyakorlatban 5 hónap háziorvosi gyakorlat szerepel. Ebből 

két hónap a képzés elején teljesítendő, így az elkövetkezendő mintegy két évben a 

rezidens mindössze három hónapot tölt a háziorvosi praxisban. Szervezési, illetve 

financiális okokból az egyéb helyeken töltött gyakorlatok ideje alatt nincs lehetőség 

hetente, kéthetente egy-egy napot az oktató praxisban tölteni. Ez sajnálatos, mivel 

hosszú idő telhet el a rezidensek életében háziorvosi munka nélkül, ami nehezíti mind 

a szakmai, mind az érzelmi kötődés kialakulását a háziorvoslás irányába. 

 A külsős helyszíneken zajló gyakorlatok kapcsán, az oktató háziorvosnak, illetve a 

Tanszéknek gyakorlatilag a technikai szervezésen kívül nincs semmilyen ráhatás arra, 

hogy a klinikai gyakorlatokon mi történik. Jelenleg nem biztosított az, hogy a 

háziorvosi rezidens a későbbi munkájához szükséges ismereteket szerzi meg a 

klinikumban. 

 A szakgyakorlati idő egyik kritikus eleme a 2 hónapos falusi praxisgyakorlat. 

Általánosságban elmondható, hogy a „falusi” praxisgyakorlat megszervezése, 

elsősorban forrásproblémák és logisztikai hiányosságok miatt igen nehézkes, legtöbb 

esetben adminisztratív módon oldják meg a gyakorlat letöltését. Ezzel kapcsolatban 

felvetődött a rendelet módosítása iránti igény. Azonban az elégtelen lehetőségek 

miatt a falusi praxisgyakorlat létjogosultságának és szükségességének a 

kétségbevonása nem célszerű. A leendő háziorvosok jelentős része falusi praxisban 

fogja gyakorolni a hivatását, így a képzés átalakítása helyett a szükséges források 

megteremtése és rendszerek kialakítása kell, hogy legyen a járható út, melyben 

többek között a létrejövő praxisközösségek is segíthetnek. (27) 

 

7.1.2. PRAXIS I. és PRAXIS II. program 

 
A háziorvosi szakképzésbe a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (5. sz. melléklet) alapján is be 
lehet kapcsolódni. Ennek alapjául a PRAXIS I. és a PRAXIS II. program szolgál, melyet az ÁEEK 
Egészségügyi és Szolgáltatási Szervezési Főosztálya koordinál. 
 
 
1. A PRAXIS I. program 

Helyettesítő háziorvosi tevékenység háziorvostani szakvizsgával nem rendelkező orvosok 
részére 

A Praxisprogram I. keretében olyan orvosok láthatnak el helyettesítő háziorvosi 
tevékenységet, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. Tevékenységüket az 
ÁEEK közalkalmazottjaként látják el, és 6 éven belül kötelesek háziorvostani szakvizsgát 
szerezni. 

Alkalmazásra abban az esetben kerülhet sor, ha egy olyan önkormányzat, melyek területén 
legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzet található, 
képviselőtestületi döntésében elfogadja a jelöltet, és az önkormányzat feladatátvállalási 
szerződést köt az Intézettel helyettesítő háziorvosi ellátásra. 
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A háziorvosjelöltek a szakvizsga letételéig heti négy munkanap rendelnek a körzetben, és 
heti rendszerességgel teljesítik azon klinikai gyakorlatokat, melyeket az előképzettségüknek 
figyelembevételével a Háziorvostani Szakmai Kollégium elnöke állapít meg számukra. Ennek 
során egy közeli kórház akkreditált osztályán heti rendszerességgel klinikai szakgyakorlatot 
folytatnak. Tekintettel arra, hogy minden, a programban részt vevő orvos előképzettsége 
más-más, eltérő az az idő, ami alatt megszerzik a szakvizsgájukat. 

A képzési tervüket a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet (2. sz. melléklet) szerint állítja össze az 
Egyetem, melybe beszámítjuk a már igazoltan teljesített képzési elemeket. 

 
 
2. PRAXIS II. Program 

Háziorvosi tevékenység végzésének lehetősége klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok 
részére 

A lehetőség az alábbi szakirányú szakképesítéssel rendelkezőkre vonatkozik: 

anaeszteziológia-intenzív terápia, belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő-
gyermekgyógyászat, fertőző betegségek, fül-orr-gégegyógyászat, gyermeksebészet, 
honvédorvostan, katasztrófaorvostan, idegsebészet, neurológia, ortopédia, oxyológia, 
pszichiátria, reumatológia, reumatológia és fizioterápia, sebészet, sportorvostan, szemészet, 
szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat, urológia, traumatológia, üzemorvostan.) 

A felsorolt klinikai szakképesítéssel rendelkező orvosok a rendelet 4/2000. (II. 25.) EüM 
rendelet 11. § (4) bekezdése szerinti feltételek mellett jogosulttá válnak háziorvosi 
tevékenység végzésére. A háziorvosi tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező felnőtt vagy vegyes típusú háziorvosi körzetben lehet végezni. Az orvosnak a 
jogszabályok szerint a tevékenység megkezdését követően öt év áll a rendelkezésére, hogy a 
képzési tervét teljesítse, és ezt követően sikeres szakvizsgát tegyen háziorvostanból. A 
háziorvosi tevékenység megkezdésének a feltételei: 

 egyéni képzési terv elfogadása; 

 praxisjog megszerzése; 

 sikeres társadalombiztosítási ismeretek vizsga; 

 önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés; 

 az ÁEEK-al megkötött képzési szerződés; 

 érvényes működési engedély; 

 finanszírozási szerződés. 

Az eljárás az egyetemeknél kezdődik, ahol az érdeklődő orvosok személyre szabott egyéni 
képzési tervet kapnak a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet szerint, szakvizsgájuk, valamint az 
eddig letöltött gyakorlatuk figyelembevételével. Ez a képzési terv tartalmazza a gyakorlatok 
teljesítésének rendjét. 

A sikeres társadalombiztosítási vizsga előfeltétele az ÁEEK-val kötendő szerződésnek, és 
ezáltal a működési engedély kérelem benyújtásának. 

A képzési szerződés aláírását követően a háziorvos-jelölt köteles a képzési tervet kiállító 
egyetemnél regisztrálni. A képzés után fizetendő térítési díj összegéről az egyetemek adnak 
felvilágosítást. (53) 

 

Összefoglalás  
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A háziorvostan szakorvosképzés mindegyik egyetemen a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló rendelet alapján 
történik. A törzsképzési program (28 hónap) előírt gyakorlatainak eredményes teljesítését 
követően a rezidensek részvizsgát tesznek, sikeres részvizsga esetén következik a 
szakgyakorlati képzés (6 + 2 hónap). (48) 

 

A háziorvosképzés akkreditált képzőhelyeken, tutorok irányításával történik, a rendeletben 
meghatározottak alapján, a Tanszékek felügyelete és irányítása mellett. A kötelező 
gyakorlatok mellett a rendszeresen szervezett kötelező rezidensi találkozók, előadások 
biztosítják a családorvoslással való folyamatos kapcsolatot, illetve segítenek a rezidenseknek 
a tudásuk szélesítésében. A heti rendszerességű háziorvosi fél napos gyakorlattal 
biztosítható a rezidensek betegellátásban való részvétele, és a szakma sajátosságainak 
megismerése. Mindenhol megvalósul az egy hallgató – egy oktató modell, mely a 
leghatékonyabb képzést teszi lehetővé. 

 

7.1.3. Elméleti képzési tematika – A családorvosláshoz szükséges képességek 

elsajátítása (tudás–készség–attitűdök, knowledge–skills–attitudes) 

7.1.3.1. A családorvoslás specifikumai 

A családorvoslás az egészségügyi ellátórendszer első vonala, komplex, problémaorientált 
egészségügyi alapellátás, mely az egyén a család és kisebb közösségek számára folyamatosan 
megvalósuló szakorvosi tevékenység, függetlenül a páciensek korától, nemétől, 
foglalkozásától, betegségétől. Más szakmáktól való megkülönböztetését aláhúzzák speciális 
jellemzői, a szükséges speciális készségek, ismeretek, és tudásanyag, mely a szerteágazó 
feladatok ellátásához szükséges. 

Az akut ellátás mellett a megelőzés és a gondozás elengedhetetlen feladata, egyben 
speciális készségeket igénylő specifikuma az alapellátásnak, melynek segítségével a 
betegségeket akár korai stádiumban is képesek vagyunk észlelni, ezáltal a leghatékonyabb 
intervenció valósulhat meg. A gondozás egy olyan komplex, folyamatos ellátás, amikor a 
megelőzés, a korai felismerés, a kezelés, a betegvezetés, szükség szerint a rehabilitáció 
egységes egészként valósul meg. 

További jellemzői a hosszú távú, humánus, testi-lelki gondozás. A szakellátás felé irányító, 
integráló tevékenység, egyidejűleg kapuőri funkcióval, ezáltal a legköltséghatékonyabb 
ellátási forma. Szituatív, azaz helyzetspecifikus szakágazat, hiszen részben a rendelőben, 
részben a beteg lakásán, szükség esetén pedig közterületen esetleg egyéb intézményben 
(iskola, munkahely stb.) megvalósuló tevékenység. A rendelőn kívüli ellátási helyek esetén 
nehézséget jelenthetnek a hiányzó eszközök, felszerelések, így az alapellátó orvos ellátási 
kompetenciája ilyen esetekben helyzet-specifikus, azaz kompetenciájának határa mindig az 
adott körülmények függvénye. Döntéseit úgy kell meghoznia, ahogy az adott szituációban az 
a beteg számára a legkedvezőbb. 

A családorvos ismeretei interdiszciplináris részelemekből épülnek fel, ahol a klinikai elemek 
más társtudományok elemeivel kombinálódva jelennek meg. A családorvostan tudásanyagát 
tekintve az egyes klinikai szakágazatok tudásanyagára alapozva a klasszikus orvostudományi 
ismereteken túl magatartástudományi, népegészségügyi, humán ökológiai, szociológiai, 
közgazdasági, jogi stb. ismereteket is magában foglal, és a mindennapi gyakorlati munkához 
ezek ismeretét, egységes struktúrába rendezett alkalmazását is megköveteli. 
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A családorvoslással mint elsődleges ellátással szemben megvalósuló alapvető követelmény a 
hozzáférhetőség, mely jelenti nemcsak térben és időben az elérhetőséget, de jelenti a 
szolgáltatások meghatározott körét is mely az alapellátásban lehetőleg minden állampolgár 
számára egyformán elérhető. E vonatkozásban a kormány és az önkormányzatok szerepe 
kiemelendő. 

A családorvoslás további specifikuma a koordinált ellátás, mely jelenti részben az 
alapellátás, valamint a járó- és fekvőbeteg-ellátás közötti koordinációt, de jelenti a háziorvosi 
team munkájának koordinációját is, mely szintén a családorvos feladata, egyúttal a hatékony 
és eredményes munka egyik alapvető tényezője is. Koordináció valósul meg az alapellátás és 
egyéb (hivatalos) szervek, szociális ellátó rendszerek, társadalmi szervezetek stb. között is. 
(54) 

 

7.1.3.2. Orvos-szakmai képességek 

Az orvos problémamegoldó képességének köszönhetően ismételten megvalósuló gyógyulási 
folyamatok segítik az orvos-beteg kapcsolat fejlődését, javítják a bizalom légkörét, emelik az 
orvos presztizsét, a betegben biztonságérzetet alakítanak ki és kibővítik a partnerként 
szereplő orvos szerepkörét. Az orvos és páciense között így kialakulhat a hatékony 
együttműködés. 

A sikeres munka megköveteli az orvos komplex gondolkodásra való képességét is, hiszen 
munkája során a korábbi eseményeket, betegségeket, leleteket felidézve a beteg pszichés 
reakcióit, személyes reagálásait figyelembe véve követi az egyén egészségügyi 
állapotváltozásait. Emellett az orvoshoz fordulás többnyire szerteágazó panaszokkal történik, 
melyeket rendszerezve, az elvégzett fizikális vizsgálatok eredményeinek értelmezésével kell 
eljutni a diagnózishoz. A gyakran jelentkező bizonytalan tünetek, pszichoszomatikus 
vonatkozású elemek tovább nehezítik ezt a folyamatot, melyben az orvos folyamatosan 
összefüggéseket próbál találni a betegségprobléma lényegét illetően az egyén 
személyiségével, családi hátterével, az őt érő környezeti- és munkahelyi hatásokkal. A 
komplex gondolkodást követeli meg az a tény is, hogy az alapellátás keretei között a 
szomatikus problémák megoldásán túl a betegek pszichés és szociális problémáival is 
foglalkozni kell, azaz a biopszichoszociális modell mentén kell a betegek komplex 
problémáira megoldást találni. 

Határozottságot és jó döntéshozó képességet, nem mellesleg kiváló szakmai felkészültséget 
követel a családorvoslás azon sajátossága, melynek értelmében a családorvos személyes 
ellátást nyújt, és tevékenységéért egyszemélyi felelősség terheli. (54) 

Elengedhetetlen a megfelelő empatikus készség és családorientált gondolkodás. 

„A családorvoslás szakmai jellemzői 

 Folyamatos, élethossziglan tartó, ismétlődő, rendszeres, kapcsolat az egyén és a 

család együttes ellátásával 

 Felelősségvállalás az egészség helyreállítására és megőrzésére 

 Probléma orientált betegség ellátás és megelőzés 

 Complexitas, amely vonatkozik a somaticus, psychés, szociális szférára 

 Biztonságérzetet nyújtó interpersonális kapcsolat 

 Az egészségügyi rendszeren belüli irányító, integráló szerep”. (55) 
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7.1.3.3. Az orvos–beteg konzultáció és a hosszú távú orvos–beteg 

kapcsolat, mint önálló kompetenciákat igénylő értelmezési keret 

Mint korábban utaltunk rá, a családorvoslás időben folyamatosan megvalósuló szakorvosi 
tevékenység, ami nem szó szerint 24 órás betegmegfigyelést, felügyeletet jelent, mint 
esetleg a kórházi ellátás során, hanem éveken át tartó, ismétlődő orvos-beteg 
találkozásokat, egymástól elkülönülő, esetleg összekapcsolódó betegségeket, konzultációkat. 
Ezek során az orvos egyre több információt gyűjt az egyénről, a családi hátteréről, élet- és 
munkakörülményeiről, életmódbeli szokásairól, és egyre komplexebb gondolkodásra nyílik 
lehetősége pácienseivel kapcsolatosan, hogy az elvárt célt, a gyógyulást, a gyógyítást 
megvalósíthassa.  

Ugyanakkor a folyamatos kapcsolat a betegségek gyógyulása után sem szűnik meg, az orvos 
és a beteg folyamatosan elérhető távolságra maradnak egymástól, közöttük egy hosszú távú 
együttműködés alakul ki. 

A folyamatos ellátás együtt jár a folyamatos felelősséggel, a folyamatos 
egészségmenedzseléssel is. Ez nem könnyű feladat, mivel a szakmai alkalmasságon túl 
speciális kommunikációs készségeket igényel az orvos részéről. Vannak betegek, akikben a 
paternalisztikus kapcsolat alakít ki nagyobb bizalmat, amikor az orvos kvázi a beteg fölé 
rendelt pozícióból irányít, a döntéseket csaknem egyedül hozza, és a beteg azokat követi. 
Vannak esetek, amikor a fogyasztói modellnek megfelelően a kontrollt elsősorban a beteg 
gyakorolja, elvárásokat fogalmaz meg az orvos felé. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos eseteket kivéve nem ez a két forma vezet a leghatékonyabb együttműködéshez. A 
legcélravezetőbbnek a kölcsönösség tűnik az orvos–beteg kapcsolatot illetően, amikor a 
beteg aktív résztvevője saját kezelésének, megfelelő információk birtokában bizonyos 
döntéseket az orvossal közösen hoznak meg. Több kutatás is igazolja, hogy az egészségügyi 
források leghatékonyabb felhasználásához és az eredményes diagnózisalkotáshoz leginkább 
ez a kommunikációforma vezet. 

Az orvosi konzultáció szakaszokra bontható: 

1. A beszélgetés megkezdése 

2. Anamnézis 

3. Információ átadás és tervezés 

4. A beszélgetés lezárása 

Az egyes szakaszok csak akkor érik el a kitűzött feladataik teljesítését, ha megfelelő 
körülményeket teremtve, optimális időráfordítással kivitelezhetőek. (56) 

 

7.1.3.4. A tartósan betöltetlen praxisok helyzete, az ezzel kapcsolatos 

társadalmi dilemmák és ezek képzési vonatkozásai 

Bevezetés  

A háziorvosi szakképzés feladata, hogy a szakorvos-jelöltek minél nagyobb arányban 
válasszák a praxisban való munkát az ilyen irányú elkötelezettséggel nem járó életpálya 
helyett. Ezért lényeges, hogy a tartósan betöltetlen praxisok helyzetének, az ezzel 
kapcsolatos dilemmáknak az ismertetése is megjelenjen a háziorvosi szakképzésben. Az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Egészségügyi Szolgáltatási és Szervezési Főosztálya vezet 
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nyilvántartást a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekről. A Főosztály honlapján 
elérhetővé tették a tartósan betöltetlen körzetek listáját és a jogszabályi hátteret is. (57) 

„Jogszabályi háttér: 

2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 

E törvény alkalmazásában 

önálló orvosi tevékenység: a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos (a továbbiakban 
együtt: háziorvos) által nyújtott egészségügyi ellátás; 

praxisjog: az egészségügyi államigazgatási szerv által az a) pont szerinti orvos részére adott 
önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló 
orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. 

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvény végrehajtásáról 

E rendelet alkalmazásában 

háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján a feladattal érintett települési 
önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által az Öotv. 2. § (2) bekezdése szerint 
rendeletben – jogszabályban meghatározottak figyelembevételével – meghatározott 
település, települések, illetve településrész, településrészek; 

b) tartósan betöltetlen háziorvosi körzet: az a területi ellátási kötelezettséggel működő 
háziorvosi körzet, 
ba) amelyben az ellátási kötelezettségnek hat hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel 
tudnak eleget tenni, kivéve, ha ennek az az oka, hogy a körzetet ellátó háziorvos 
munkavégzésében akadályoztatva van, vagy 

bb) amelyben – a helyettesítés kivételével – az önkormányzat az ellátás nyújtásáról legalább 
hat hónapig nem tud gondoskodni önálló orvosi tevékenység végzésére jogosult személlyel; 
c) praxisengedély: az Öotv. 1. § (2) bekezdés c) pontja szerinti engedély. 

(2) Az (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szempontjából a háziorvos a munkavégzésben akkor 
akadályozott, ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy 
gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a közmegbízatásával 
összeférhetetlen vagy közmegbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja. 

7. § (1) A praxisengedélyt vissza kell vonni, ha 

e) a praxisjog elidegenítésére nyitva álló határidő eredménytelenül telik el, a határidő leteltét 
követő nappal. 

13/A. § (1) A praxisjog elidegenítésére a feladat-ellátási szerződés megszűnését követő 6 
hónap alatt van lehetőség. 

(2) Ha a közalkalmazotti jogviszonyban álló háziorvos közalkalmazotti jogviszonya 
megszűnik, a praxisjog elidegenítésére a jogviszony megszűnését követő 6 hónap alatt van 
lehetőség. 
(3) A feladat-ellátási szerződés megszűnésének, illetve a közalkalmazotti jogviszony 
megszűnésének időpontjáról az érintett települési önkormányzat értesíti az engedélyező 
szervet. 

17. § Ha 2012. december 31-ét megelőzően a feladat-ellátási szerződés szerinti felmondási 
idő 6 hónapnál kevesebb, azt az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 
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kormányrendeletek módosításáról szóló 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelettel megállapított 
13/A. § (1) bekezdése szerint a praxisjog elidegenítésére rendelkezésre álló idő számítása 
szempontjából úgy kell tekinteni, mintha a felmondási idő 6 hónap lett volna. 

 
Mindezek – különösen a Korm. rend. 13/A § (1) bekezdése – alapján a tartósan betöltetlen 
listára azok a háziorvosi körzetek kerülnek fel, amelyek esetében az önkormányzattal kötött 
szerződés legalább hat hónapja megszűnt. 

Kiemeljük, hogy az adott körzet nem a listában való feltüntetés tényétől, hanem a jogszabályi 
feltételek bekövetkezte esetén válik tartósan betöltetlenné. 

Jelezzük, hogy a listát a praxisengedélyek, praxisengedély visszavonások, valamint a 
finanszírozási szerződések alapján állítottuk össze, így a lista módosítása is ezek 
figyelembevételével lehetséges.” (57) 

A továbbiakban az OALI és NEAK adatai alapján dolgoztuk fel a betöltetlen körzetekkel 
kapcsolatos információkat.  

A betöltetlen praxisok száma, megoszlása megyénként, praxistípus szerint 

 

12. ábra: A tartósan betöltetlen körzetek száma (darab) megyénként és háziorvosi 

szolgálat típusa szerint (G: gyermek, F: felnőtt, V: vegyes) (57) 
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Betöltetlen körzetek aránya az összes körzethez viszonyítva 

A tartósan betöltetlen praxisok száma az OALI honlapján szereplő adatok alapján 323 volt 
2018. áprilisi adatok szerint, ebből gyermek 71, felnőtt 70 vegyes 182.  

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai alapján 2018 júniusában 6533 
háziorvosi szolgálat (körzet) volt Magyarországon, ebből 1507 gyermek (23%), 3526 felnőtt 
(54%) és 1500 vegyes körzet (23%). (58) 

A betöltetlen körzetek aránya az összes körzettípusra 4,9%. Az egyes körzettípusok közül a 
gyermek körzetek 4,7%, a felnőtt 1,98% a vegyes körzetek 12,13%-a volt betöltetlen.  

A legnagyobb arányban betöltetlen körzettípus tehát a vegyes körzetek között van, melyek 
többnyire kisebb településeken találhatók, de a gyermek körzetek is nagyobb százalékban 
betöltetlenek, mint a felnőtt körzetek.  

 

13. ábra: A tartósan betöltetlen körzetek földrajzi elhelyezkedése – Az egyes 

számokhoz tartozó településnév és körzettípus az 1. számú mellékletben található. 

Az ábrát a mapcustomizer.com segítségével készítettük) (57)  

Milyen okai lehetnek, ha egy körzet nincs betöltve?  

Személyi, tárgyi, önkormányzati okok 

Személyi feltételek  

A háziorvosok, főként a fiatalok nem szeretnének kisebb településre költözni, vagy akár oda 
kijárni dolgozni, ennek oka lehet a gyermekük iskoláztatása, házastárs/partner korlátozott 
munkalehetősége, bár Budapesten is vannak betöltetlen körzetek. 

 Az első szakvizsgaként háziorvostant választók részaránya nő, azonban évről évre 

csökken a háziorvostan szakvizsgázók száma. 

Tárgyi feltételek 

 Finanszírozás, eszközvásárlási támogatás, rendelő tulajdonjoga vagy felújítása. 

 Önkormányzatok döntenek arról, hogy a településen ki láthat el háziorvosi 

szolgálatot, sokszor nem objektív, illetve szakmai szempontok alapján.  
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Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) adatai alapján készített 14. ábrán látható, hogy 
csökkent a háziorvostan szakvizsgát szerzettek száma Magyarországon 1999 és 2016 között: 

 

14. ábra: A háziorvostan szakvizsgák száma 1999-2016 között Magyarországon. (59)  

A következő ábrán pedig látható, hogy nőtt az első szakvizsgaként háziorvostan szakvizsgát 
szerzők részaránya az összes háziorvostanból szakvizsgázó között: 

 

 

15. ábra: Az első szakvizsgaként háziorvostan szakvizsgát szerzők részaránya (%-ban) az 
összes háziorvostanból szakvizsgázó között (59) 

Megoldási javaslatok 

 Elindult a „Házi- és fogorvosi letelepedési, valamint a háziorvosi praxisjog vásárlási 

pályázat" (OALI). 

 A finanszírozás növelésének folytatása. 

 A háziorvostant választók számának növelése. 
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Összefoglalás 

A betöltetlen körzetek a magyar alapellátás egyik legnagyobb problémáját jelentik, melyet a 
képzés során is figyelembe kell venni.  

 

7.1.4. Klinikai gyakorlati tematika  

7.1.4.1. Általános javaslatok 

7.1.4.1.1. A klinikai gyakorlatok során elsajátított tudás és készségek 

pontos meghatározása, egységesítése – egységes 

Praxisleckekönyv kiadása 

A klinikai szakgyakorlatok tartalmi részét a jogszabály nem határozza meg. Erre 
egyetemenként eltérő megoldások születtek (hivatalos tanrend, praxis leckekönyv, 
munkanapló stb.). Javasoljuk, hogy a törzsképzés elemeinek teljesítését az országosan 
egységes Leckekönyvben igazolják le a gyakorlatvezetők. A klinikai gyakorlatok során 
elsajátított tudás és készségek nyomon követése azonban nem átfogó, mivel azok pontos 
meghatározása sem történt meg idáig, így a kontroll is esetleges és hiányos. Az elvárható 
kompetencia tekintetében az érvényes Háziorvosi Hatásköri Lista szolgálhat alapul, azonban 
az erre épülő egységes praxis leckekönyv nem áll rendelkezésre. 

7.1.4.1.2. Egységes Praxisleckekönyv kidolgozása, kiadása 

7.1.4.1.3. Az EMMI által kiadott „Az egyes szakorvosi alap- és 

ráépített szakképesítések során szakvizsgára bocsátás 

feltételeként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok” 

lista esetszámainak és egyes tartalmi részeinek szakmai 

felülvizsgálata, módosítása és benyújtása a Minisztériumnak. 

Az EMMI által kiadott „Az egyes szakorvosi alap- és ráépített szakképesítések során 
szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok” lista 
háziorvosi fejezete esetszámait és egyes tartalmi részeit tekintve irreálisnak, 
megvalósíthatatlannak tűnik.  

 

7.1.4.1.4. A szakképzési terv tartalmazza a szakrendelésen eltöltendő 

időt 

A különböző szakterületeken eltöltött gyakorlatok célja, hogy az adott szakmának a 
háziorvosi szempontból releváns részeit ismertesse, tanítsa meg. Háziorvosként betegeink 
legnagyobb részét ambuláns szakrendelésre utaljuk be, a direkt osztályos felvétel lényegesen 
ritkább és legtöbbször a sürgősségi betegellátókon keresztül történik. Ezért tartjuk 
fontosnak, hogy a gyakorlatok során az osztályos munka mellett a gyakorlati idő 30–50%-át 
szakrendelésen töltse a rezidens. A szakképzési terv elemeit a 22/2012. (IX. 14.) EMMI 
rendelet írja elő. Rendeletmódosítás szükséges, ahhoz, hogy a szakképzési terven is 
változtatni tudjunk.  
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7.1.4.1.5. Hivatalos tanulmányi szabadság törzsképzési vizsga előtt 

A tanulmányi szabadság törzsképzési vizsga előtt hivatalosan az esettanulmányok megírására 
továbbá vizsgafelkészülésre szolgál. A törzsképzési vizsga előtt ez a 10 nap, a szakgyakorlat 
végén, a szakvizsga előtt 10–15 nap javasolt. A gyakorlatban legtöbbször a praxisokból 
hazaengedik a rezidens orvost tanulni, de korrektebb lenne ezt a hivatalos keretek között 
szerepeltetni. A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendeletben (6. §) a szabadság, betegszabadság 
egységes szabályozás alatt áll az összes rezidens vonatkozásában. Ehhez jogszabály-
módosítás szükséges. (60) 

 

7.1.4.2. Egyes Szakgyakorlatokra vonatkozó javaslatok 

7.1.4.2.1. Gyakorlatorientált blokk minden klinikai gyakorlat 

megkezdésekor 

Minden klinikai gyakorlat során, az adott helyen a gyakorlat időtartamával arányos, de 
legalább egy félnapos (pl. 4 órás) elméleti blokk, ahol az adott szakma képviselője elmondja 
a háziorvos szempontjából releváns információkat, tudnivalókat. Például pulmonológus 
kollégával végigveszik melyek a sürgős, kevésbé sürgős indikációi a beutalásnak, milyen 
fontos információk szerepeljenek a beutalón, adott (leggyakoribb) kórképek esetén mik 
hogyan kezelendők a háziorvos részéről. Továbbá lehetőség nyílna a háziorvos rezidenseknek 
kérdezni. Utóbbi azért fontos, mert ilyenkor szó eshet azokról az esetekről, beutalásokról, 
amiket az adott szakorvosok nem tartanak indokoltnak. 

 

7.1.4.2.2. Belgyógyászat 

A belgyógyászati osztályos képzés kapcsán két, egymással ellentétes szempontnak kell 
megfelelni. Egyrészt a háziorvosi szakképzést első szakképzésként végző kollégák számára 
pályájuk során ez az egyetlen olyan képzési elem, ahol lehetőség nyílik hosszabb ideig egy 
adott osztályon dolgozni. Ez azért lényeges, mert a belgyógyászati differenciáldiagnosztika 
mélyebb elsajátításához elengedhetetlen, hogy a szakorvos-jelölt megfelelő felügyelet 
mellett önálló döntéshozatali tapasztalatra tegyen szert, ennek pedig feltétele, a viszonylag 
hosszabb távú, kiegyensúlyozott belgyógyászati osztályos működés. Másrészt viszont 
lényeges az is, hogy a belgyógyászati betegellátási palettán belül minél szélesebb körű 
tapasztalatokat szerezzen a szakorvosjelölt, azaz részt vegyen kardiológiai, pulmonológiai, 
gasztroenterológiai, diabetológiai és endokrin szakrendeléseken, egyenként 2 hetes 
időtartamban. 

 

7.1.4.2.3. Sürgősségi Betegellátó Osztály 

 2 műszaknyi „beszoktatási” idő javasolt az SBO gyakorlat megkezdésekor, ami a 

következőket tartalmazza: megismeri a rezidens, hogy hogyan is működik a rendszer 

az adott SBO helyen, a triage, a shocktalanító, a betegutak stb., eltölt legalább 2 

műszakot egy SBO orvos mellett, itt felügyelet alatt már dolgozhat, de alapvetően 

„megfigyelő”. 

 Sürgősségi gyakorlat megkezdése előtt kötelező Advanced Life Support (ALS) kurzus 

elvégzése. 
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 Javasolt + 4 hét SBO gyakorlat a rezidensképzés végén a licencvizsga előtt, amikor 

már komplex tudással tér vissza az orvos szintetizálni az addigi tapasztalatokat. 

 

7.1.4.2.4. Gyermekgyógyászat  

A vegyes körzetek száma növekszik, ezért a háziorvosoknak mélyebb gyermekgyógyászati 
ismeretek megszerzésére van szüksége. Lényeges a képzés fejlesztése és egységesítése 
annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a háziorvosok gyermekek ellátásához szükséges 
ismereteinek és gyakorlatának megszerzése: SE szemináriumi formájának adaptálása 
országos szinten (egységes tematika összeállítása ennek alapján) – erőforrás helyben van 
minden egyetemnél.  

Javasolt: 

 További gyermekgyógyász szakemberek bevonása a képzésbe. 

 A gyermekképzés idejének meghosszabbítása 1 hónappal (Szakmai Kollégium 

Gyermek-alapellátási Tagozattal egyeztetve), aktualizált tematikával.  

 Gyermekpraxis gyakorlat idejének növelése, tekintettel a vegyes körzetek egyre 

növekvő számára.  

 Oktató házi gyermekorvosok hálózatának felállítása, szervezeti, irányítási, 

finanszírozási kérdéseinek gyors rendezése.  

 A csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsga megszerzése során két hónap erre a 

célra jogszabály által biztosított időszak tényleges eltöltése akkreditált házi 

gyermekorvos praxisban a területen leckekönyvvel, feladatlistával. 

 Gyermek szakrendelésen eltöltött idő rögzítése a képzési tervben, külön tekintettel a 

Belgyógyászati Ambulanciára és Gyermek Sürgősségi Osztályra.  

Fejlődésneurológiai szakrendelésen (Orvosi genetikán) (5 nap), gyermekortopédiai 
ambulancián (5 nap) történő részvétel, hiszen egy vidéki háziorvos sok gyermeket lát és 
fontos hogy időben felismerje, amennyiben a csecsemőnél, gyermeknél fejlődésbeli 
elmaradás áll fenn. 

 

7.1.4.2.5. Pszichiátria 

A pszichiátria gyakorlat 2 hónapról 1 hónapra való csökkentése javasolt. A felszabaduló 1 
hónapot 

 2 hét Mozgásszervi – reumatológiai/rehabilitációs szakrendelésen és 

 2 hét Bőrgyógyászati szakrendelésen töltenék a rezidensek. 

 

7.1.4.2.6. Manuális szakmák gyakorlat bevezetése 

A 2 hónap sebészet helyett „manuális szakmák” gyakorlat bevezetése, a háziorvoslás 
szempontjait figyelembe véve az alábbiak szerint: 

 2 hét általános sebészeti szakrendelés 

 2 hét traumatológia szakrendelés 

 2 hét fül-orr gége gyógyászati szakrendelés  

 2 hét urológiai szakrendelés 
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7.1.4.3. Elméleti oktatásra vonatkozó javaslatok 

7.1.4.3.1. Advanced Life Support (ALS) kurzus 

A Sürgősségi gyakorlat megkezdése előtt/során legyen kötelező! 

 

7.1.4.3.2. Kötelező 1-2 napos EKG kurzus 

Az akkreditált EKG tanfolyam számos szakvizsga előfeltételét képezi, azonban háziorvostan 
szakvizsga során eddig szabadon választható kurzusként került említésre. Javasolt az 
akkreditált „EKG elemzés a klinikai gyakorlatban” című – háziorvosok számára szabadon 
választható – tanfolyamon történő kötelező, sikeres részvétel a háziorvostan szakvizsgára 
bocsátást megelőzően. 

7.1.4.3.3. Transzfúziós tanfolyam 

Transzfúziós tanfolyam időtartamának csökkentése 2 hét (2x5 nap) túl hosszú, háziorvos 
szempontjából irreleváns elméleti oktatást jelent. Javasolt ezt racionalizálni 3 napban: 1. - 2. 
nap: 2x8 h (elmélet +gyakorlat fele-fele arányban) csak a lényeg szerepeljen, 3. nap: 1x4h 
adminisztrációs hibákról, legfontosabb tudnivalók, majd gyakorlati vizsga mindenki számára 
(elméleti vizsga NEM kell külön). A tanfolyamot az Országos Vérellátó Szolgálat szervezi. A 
22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 8. §. 2. pontja a következőt írja elő: „Az igazságügyi 
orvostan, a megelőző orvostan és népegészségtan, valamint a patológia szakképesítések 
kivételével valamennyi szakorvosi alap szakképesítés kötelező elemét képezi a törzsképzési 
idő alatt legalább 2 hét transzfúziós tanfolyam.” A transzfúziós tanfolyam időtartalmának 
csökkentése tehát jogszabály változtatást igényel. 

 

7.1.4.3.4. Törzsképzési tanfolyam 

a) A 4 hetes törzsképzési tanfolyam tematikájának módosítása a háziorvoslás szakma 

specifikus kérdéseinek kiemelése érdekében. Itt elsősorban a következő pontban is 

megjelenő témakörök reprezentációját várjuk. 

b) Képzések (összesen 2 hét) a rezidensek számára az következő témákban: 

 jogi ismeretek, jogszabályi változások követése, 

 praxisszervezés, praxisvásárlás 

 adminisztráció, hatóságokkal való együttműködés, adatvédelem, 

 minőségbiztosítás az alapellátásban, 

 közösségi orvoslás elvei és gyakorlata, 

 prevenciós szemlélet, egészségfejlesztés, 

 teammunka jellemzői, 

 finanszírozás, 

 szakértői tevékenység, társadalombiztosítási alapismeretek. 
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7.1.4.4. Egyéb képzések, kurzusok 

7.1.4.4.1. Referálók 

A havi egyszeri találkozások a rezidensekkel a képzés során (a nyári hónapokat leszámítva) 
40 alkalmat jelentenek. Javasolható, hogy a cikkeken feldolgozás mellett adott témákban 
(akár a vizsgatételsor alapján) a gyakoribb betegség guideline-jának áttekintése, vázlatba, 
pontokba szedése történjen meg, a többieknek referálva. Kézenfekvő pl. a hipertónia: itt az 
aktuális magyar/európai ajánlás kivizsgálás, terápia tekintetében, vázlatszerűen 10-20 
percben (témától függően) előadva, kidolgozva egységes szempontrendszer alapján, és 
feltöltve, hogy mindenki hozzáférjen. 

 

7.1.4.4.2. Kommunikációs tréning/kurzus 

1 hetes (5 napos) kommunikációs tréning/kurzus: Az Orvosi Kommunikáció tantárgy 
graduális oktatását követően a rezidensek számára testreszabott tréning akár egyetemen 
belül, akár külső előadók segítségével. (56) 

 

7.1.4.4.3. Palliatív képzés 

1 hetes (5 nap) palliatív képzés: Benne interaktív részekkel, jogi lehetőségek (pl. előzetes 
rendelkezés). A törzsképzési tanfolyam során hallott előadásokat követően a háziorvos 
szemszögéből áttekinteni az információt, gyakorlati tudnivalók.  

 

7.1.4.4.4. Bálint-csoportok szervezése rezidensek számára 

Bálint-csoportok szervezése rezidensek számára: A brit, német, skandináv, ausztrál 
háziorvosképzésben rendszeresen vannak esetmegbeszélő csoportok, hatékonyságuk 
kontrollált vizsgálatok mentén igazolt. Az esetmegbeszélés hatására a pályaelkötelezettség 
javul, csökken a frusztráció és a kiégés veszélye, javul a pszichoszomatikus (szomatizáló) 
betegek ellátásával kapcsolatos kompetencia. (61) 

 

7.1.4.4.5. Gondozási protokollok ismerete 

Kidolgozott gondozási protokollok megismerése indokolt az alábbi területeken: diabétesz, 
hipertónia, mozgásszervi betegségek, COPD, mentális betegségek, onkológiai betegségek. 

A magyar háziorvosok többsége nem alkalmaz a rizikós egyének azonosítására alkalmas 
rizikó felmérő eszközöket (ld. FINDRISC, BECK, mozgásszervi alapvető anamnesztikus adatok 
felmérése- betegvizsgálat), így a korai felismerés és ezáltal a prevenció esetleges, a 
betegségek felismerése általában a panaszos, tünetes fázisban történik, amikor sokszor már 
szervkárosodások is fennállnak.  

A gondozási protokollok az alábbiakra terjedjenek ki:  

1. Primer prevenció. 
2. Korai felismerés, beteggondozási folyamat informatikai támogatása, beteggondozási 

folyamat eszközös és infrastrukturális támogatása, a betegek megfelelő 
önmenedzselésének elősegítése. 
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7.1.5. Háziorvosi praxisgyakorlat a háziorvosi szakképzés során 

7.1.5.1. A háziorvosi szakképzés célja, a praxisgyakorlat szerepe 

A háziorvostan szakorvosképzés központilag szabályozott rend szerint zajlik valamennyi hazai 
orvosképző egyetemen. Ennek alapja a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi 
felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről, melynek 2. melléklete tartalmazza a 
részletes beosztást. (1. ábra) A képzésnek két fő része van. Az első a törzsképzési idő, mely 
során különböző klinikai gyakorlatokon keresztül szélesedik a tudásuk a rezidenseknek, és 
készülnek fel az önálló munkára. A második pedig a szakgyakorlati képzés, amikor a 
megszerzett tudás elmélyítése történik háziorvosi praxisban szakmai felügyelet mellett, 
valamint az önálló gyakorlat megszerzése. A törzsképzési program (28 hónap) előírt 
gyakorlatainak eredményes teljesítését követően a rezidensek részvizsgát tesznek, sikeres 
részvizsga esetén következik a szakgyakorlati képzés (6 + 2 hónap). Az egyetemek között 
abból származhat az eltérés, hogy a rendelethez képest milyen egyéb követelményeket 
fogalmaznak meg a rezidensekkel szemben. 

 

16. ábra: 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítés megszerzéséről, 2. melléklet, Háziorvostan szakképzési program (48) 

Mint látható (a 16. ábrán zöld színnel kiemelve), a 28 hónapos törzsképzési időszakban 
relatív kevés időt töltenek a gyakornokok háziorvosi praxisokban. A 8 hónapos szakgyakorlati 
képzés teljes hosszában háziorvosi praxisokban kerülnek teljesítésre. A 28 hónapos 
törzsképzési gyakorlatban 5 hónap háziorvosi gyakorlat szerepel. Ebből két hónap a képzés 
elején teljesítendő, amely mind szakmai szempontokból, mind attitűd formálás 
szempontjából támogatandó. Azonban az elkövetkezendő mintegy két évben a rezidens 
mindössze három hónapot tölt a háziorvosi praxisban. Szervezési, illetve financiális okokból 
az egyéb helyeken töltött gyakorlatok ideje alatt nincs lehetőség hetente, kéthetente egy-
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egy napot az oktató praxisban tölteni. Ez sajnálatos, mivel hosszú idő telhet el a rezidensek 
életében háziorvosi munka nélkül, ami nehezíti mind a szakmai, mind az érzelmi kötődés 
kialakulását a háziorvoslás irányába. (31) 

A háziorvostan szakorvosképzés célja az önálló, magas színvonalú háziorvosi tevékenységhez 
szükséges kompetenciák átadása a szakorvosjelöltek számára, melyek segítségével 
magabiztosan, önállóan és magas színvonalon képesek ellátni a háziorvos feladataikat. Azaz 
komplex, gyakorlati és elméleti tudás, valamint a szükséges attitűdök kialakítása, melyek a 
napi háziorvosi szakmai munkán, betegellátáson, gondozáson, prevenciós tevékenységeken 
túl képessé teszik a leendő háziorvost a folyamatos szakmai fejlődésre, megújulásra, továbbá 
önmaga mentálhigiénés gondozására is. A szakképzési program teljesítését követően, a 
képzési időszak a háziorvostan szakvizsgával zárul, melynek sikeres teljesítése esetén, az 
egyén jogosult a háziorvostan szakorvos cím viselésére és önálló háziorvosi munkavégzésre. 

A 2015. június 30. után a képzésbe belépő háziorvos rezidensek munkáltatója az ÁEEK, míg a 
szakképzés megszervezéséért és koordinálásáért az Egyetem, illetve a Háziorvostan 
Grémium felel. Valamennyi gyakornok, a képzése megkezdésekor egy, az egyetemmel 
szerződésben álló, akkreditált oktató háziorvoshoz kerül beosztásra, aki a továbbiakban 
tutorként felügyeli a szakképzésben résztvevő előmenetelét. A szakképzés egyik legfőbb 
erősségének az „egy rezidens egy tutor” rendszer tekinthető. Azon túl, hogy a háziorvosi 
praxisgyakorlatok a tutor oktató praxisában kerülnek teljesítésre, az egyéb helyszínen 
végzett gyakorlatok során is lehetőség van a kapcsolat fenntartására. Ez a modell 
lehetőséget teremt egy szakmailag, valamint emberileg is nagyon értékes „tanár–tanítvány”, 
illetve kollegiális kapcsolat kialakítására. (62) 

 

7.1.5.2. Oktató háziorvosi praxis 

Jelenleg háziorvosi praxisgyakorlat a háziorvostan szakképzés ideje alatt kizárólag akkreditált 
oktató háziorvosi praxisban, akkreditált oktató háziorvos tutor vezetésével teljesíthető. 
Azonban a háziorvosi praxisok, oktatók akkreditációjára vonatkozó központi, jogszabályi 
szabályozás jelenleg nem áll rendelkezésre. Az egyetemek saját hatáskörükön belül döntenek 
az akkreditáció feltételeiről, illetve ezek ellenőrzéséről. Részben ennek köszönhető, hogy 
jelenleg számos területen jelentős különbségek figyelhetőek meg egyes oktató háziorvosi 
praxisok között, melynek következtében az „egyenszilárdságúan” magas színvonalú 
szakképzés megvalósulása kérdéses. Feltehetőleg ez is magyarázza azt a jelenséget, hogy 
valamennyi Tanszék kötelékében vannak rendszeresen foglalkoztatott oktató háziorvosi 
praxisok, míg számos akkreditációval rendelkező praxis soha vagy csak elvétve fogad 
rezidenst, mintegy „virtuális oktató praxisként” működve. (31) 

Mindenképpen kívánatos lenne az oktató praxisok akkreditációjához szükséges 
feltételrendszer, valamint minőségbiztosítási szempontok országos szinten történő 
egységesítése. Ebben a folyamatban kaphat kiemelt szerepet a Egészségügyi Képzésfejlesztés 
munkacsoport Tutorképzésért felelős almunkacsoportjának szakértő tevékenysége. 

A mindennapi orvosi tevékenységhez hasonlóan, a praxisban folyó oktatási tevékenység 
színvonalát is jelentősen befolyásolja a szakdolgozó(k) szakmai képzettsége, oktatással 
kapcsolatos motivációja, elköteleződése. Felmerül a kérdés: egy oktató háziorvosi praxisban 
kizárólag a háziorvos szükséges, hogy akkreditált oktató legyen vagy a praxisban dolgozó 
szakdolgozó(k) szintén akkreditált oktatók legyenek? A kérdés összetett, és mindenképpen 
további elemzést kíván, azonban az kijelenthető, hogy rendkívül magas színvonalú és jól 
szervezett oktató szakdolgozói képzési és akkreditációs rendszer valósul meg hazánkban. 
(63) 
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7.1.5.3. A praxisgyakorlat során elsajátítandó kompetenciák 

A praxisgyakorlat során megtanítandó kompetenciák kapcsán mindenképpen figyelembe kell 
venni az aktuális háziorvosi hatásköri listában foglaltakat, valamint a szakképzés során 
elvégzendő tevékenységeket összefoglaló, az Egészségügyi Erőforrások Minisztériuma által 
2012-ben kiadott összefoglalót. (9. táblázat) (64) 

 

Beavatkozás, tevékenység tevékenysé
g-típus 

szak- 
terület 

esetszám 

1. akut, életveszély 
jelentő történések, 
kórállapotok felismerése, 
elsődleges ellátása, 
szakintézetbe történő 
azonnali beutalása, szükség 
esetén állapottól függően a 
megfelelő szintű szállítás 
megszervezése, és orvosi 
felügyelet biztosítása 

készség oxyológia esetszám 
előre 
nem 
határozh
ató meg 

2. új beteg 
regisztrációja, törzskarton 
felfektetése 

menedzs-
ment 

praxis 200 

3. praxisból távozó 
beteg törzskarton-
kivonatának elkészítése 

menedzs-
ment 

praxis 20 

4. vényírás kézzel, 
(számítógép segítsége 
nélkül) ebből: gyári 
készítmény 140, FoNo 20, 
magisztrális 20, gyógyászati 
segédeszköz 20) 

menedzs-
ment 

praxis 200 

5. beutaló írása, ha 
szükséges szállítás 
megszervezése 

menedzs-
ment 

praxis 50 

6. terápiás lap 
összeállítása, aktualizálása 

menedzs-
ment  

praxis 50 

7. egészséges 
életmód tanácsadás 

prevenció praxis 20 

8. keresőképesség 
elbírálása, táppénzes 
dokumentáció 

menedzs-
ment 

praxis 20 

9. betegdokumentá
ció összeállítása NRSZH 
vizsgálathoz 

menedzs-
ment 

praxis 5 

10. praxisápoló 
területi munkájának 
áttekintése, értékelése, új 
feladat megbeszélése 

menedzs-
ment 

praxis 20 

11. rendelésszervezés
, betegek visszarendelése 

menedzs-
ment 

praxis 20 

12. házi betegellátás menedzs-
ment 

praxis 20 

13. a praxis kötelező 
jelentéseinek összeállítása, 
elküldése 

 

menedzs-
ment 

praxis 10 

14. praxisértekezlet 

tartása, a praxis időszakos 

munkájának áttekintése, 

értékelése, új feladatok 

menedzs-
ment 

praxis 2 

15. ismeretterjesztő 

előadás tartása, részvétel 

egészségvédelmi program 

szervezésében 

prevenció praxis 2 

16. 12 elvezetéses 

EKG készítése, értékelése 

diagnózis belgyó-
gyászat 

200 

17. vércukormérés a 

rendelőben (technika, 

értékelés) 

diagnózis  belgyó-
gyászat 

100 

18. vérvétel (zárt 

rendszerű) diagnosztikus 

célból 

diagnózis belgyó-
gyászat 

100 

19. vizelet üledék 

vizsgálata 

diagnózis  belgyó-
gyászat 

100 

20. frissen felismert, 

statusában megváltozott 

hypertóniás beteg gondozási 

programjának összeállítása, 

követési terv készítése 

gondozás belgyó-
gyászat 

200 

21. mintavétel 

infektológiai vizsgálatokra 

diagnózis belgyó-
gyászat 

30 

22. vérnyomásmérés 

csecsemő-, gyermek- és 

serdülőkorban 

diagnózis gyermek-
gyógyászat 

40 

23. mellkasi fájdalom 

menedzselése 

akut  oxyológia 100 

24. onkológiai 

komplex palliatív terápia 

(fájdalomcsillapítás, 

alternatív táplálás roborálás, 

pszicho-onkológiai 

intervenciók, stb.) 

terápia onkológia 50 

25. életkori 

szűrővizsgálati program 

összeállítása 40-50 éves 

életkor között 

prevenció praxis 60 

26. páciens 

önvizsgálat oktatása (emlő, 

bőr, szájüreg, széklet- és 

vizeletürítési szokások, 

észlelési, érzékelési 

funkciók) 

prevenció praxis 50 
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27. vaszkuláris státusz 

vizsgálata (miniDoppler) 

diagnózis belgyó-
gyászat 

30 

28. vérnyomás 

monitorozása (ABPM) 

elvégzése, az eredmények 

értelmezése 

diagnózis belgyó-
gyászat 

10 

29. non-invazív lokális 

fájdalomcsillapító eljárások 

mozgásszervi betegségekben 

terápia mozgás 50 

30. kardiopulmonalis 

reszuszcitáció megkezdése 

(BLS) 

terápia oxyológia 50 

31. súlyos sérült, 

shock állapot orvosi 

elsősegélye, 

prehospitalis/sürgősségi 

osztályos ellátása 

akut  oxyológia 50 

32. laryngealis maszk 

alkalmazása 

terápia oxyológia 20 

33. COPD szűrés, 

állapotfelmérés, gondozási 

program összeállítása 

terápia oxyológia 30 

34. dohányzásról 

leszoktató minimális 

intervenció 

prevenció belgyó-
gyászat 

50 

35. preoperatív 

kivizsgálás során a 

szakellátás tájékoztatása a 

műtéti és posztoperatív 

körülményeket befolyásoló 

anamnesztikus és szociális 

körülményekről 

diagnózis  sebészet 30 

36. otthoni 

szakápolás követése 

gondozás sebészet 30 

37. elsődleges és 

krónikus seb (lábszárfekély, 

dekubitusz) ellátása 

terápia sebészet 30 

38. varrat, 

kapocsszedés, műtéti sebek 

kezelése 

terápia sebészet 20 

39. tájékozódó 

ophthalmológiai vizsgálat 

diagnózis  szemészet 50 

40. lokális 

szemkezelése 

(szemcseppentés, kenőcs 

behelyezése 

kötőhártyazsákba) 

terápia szemészet 50 

41. stroke 

rehabilitáció háziorvosi 

követése, támogatása 

gondozás neurológia 40 

42. centrális véna 

kanülálása 

terápia oxyológia 40 
asszisz-

tálás 

43. elsődleges 

légútbiztosítás (átjárható 

légutak, légúti idegentest 

eltávolításának kísérlete, 

szükség esetén 

otolaryngealis tubus, 

légútleszívás, conicotómia is; 

ballonos lélegeztetés 

maszkkal) 

terápia oxyológia 40 

44. légzésfunkciós 

vizsgálat csúcsáramlás-

mérővel 

diagnózis  belgyó-
gyászat 

40 

45. alapszintű 

spirometria hordozható 

spirométerrel 

diagnózis belgyó-
gyászat 

40 

46. egynapos 

ápolásból hazaadott beteg 

követése, posztoperatív 

fájdalomcsillapítás 

gondozás sebészet 40 

47. ér-, epiduralis 

kanüllel rendelkező beteg 

követése 

gondozás sebészet 10 

48. gyermekkori 

kötelező és serdülőkori 

önkéntes védőoltások 

prevenció gyermek-
gyógyászat 

30 

49. elsődleges 

parenterális folyadékpótlás 

megtervezése és kivitelezése 

terápia oxyológia 30 

50. festékes 

bőrelváltozások 

dermatoszkópos vizsgálata 

diagnózis  bőr-
gyógyászat 

20 

(látta) 

51. szűrő audiometria diagnózis fül-orr-
gégszet 

20 

52. EKG-monitorozás 

(holter) elvégzése, 

eredmények értékelése 

diagnózis belgyó-
gyászat 

20 

53. pulzoximetria diagnózis belgyó-
gyászat 

20 

54. gyógyszeres 

blokád, periartikuláris 

injekció 

terápia mozgás-
szervi 

10 

55. súlyos mérgezett 

orvosi elsősegély szintű 

ellátása 

akut oxyológia 20 

56. triage osztályozás akut oxyológia 20 

57. akut hasi 

diagnosztika, prehospitális 

sürgősségi osztályos ellátás 

akut oxyológia 20 

58. akut 

fájdalomcsillapítás 

terápia oxyológia 20 

59. perifériás véna 

biztosítása 

terápia oxyológia 20 
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60. sérült testrészek 

rögzítése speciális eszközök 

nélkül 

terápia oxyológia 20 

61. pszichés és 

mentális állapotot felmérő 

tesztek 

diagnózis pszichiátria 100 

62. súlyos heveny 

pszichés zavar elsősegély 

szintű ellátása 

akut pszichiátria. 20 

63. szerhasználati 

függőségről leszoktató 

minimális intervenciós 

technikák 

gondozás pszichiátria 20 

64. inhalációs 

kezelések rendelőben 

terápia pulmonoló
gia 

20 

65. vérzéscsillapítás 

nyomókötéssel 

terápia sebészet 20 

66. furunkulus és 

felületes tályog ellátása 

terápia sebészet 20 

67. tetanusz profilaxis terápia sebészet 20 

68. tájékozódó 

szemfenék-vizsgálat 

diagnózis szemészet 20 

69. szemészeti 

elsősegély (kötőhártya 

kimosása, felületes 

idegentest eltávolítása 

kötőhártyáról) 

terápia szemészet 20 

70. terhes tanácsadás 

követése 

prevenció szülészet 10 

71. egyszerű 

repoziciós eljárások 

terápia trauma 10 

72. hólyag tartós 

katéterezése, katéter-csere 

terápia urológia 20 

73. terminális 

állapotban lévő beteg és 

környezetének gondozása 

gondozás praxis 20 

74. helyszíni hatékony 

fájdalomcsillapítás  

terápia oxyológia 20 

75. tracheostomizált 

beteg gondozása 

gondozás fül-orr-
gégészet 

10 

76. genetikai 

tanácsadás szakorvossal 

közösen 

prevenció genetika 10 

77. mintavétel 

újszülött anyagcsere-

betegségek szűrésére 

diagnózis  gyermek-
gyógyászat 

10 

78. köldökellátás, 

szoptatás segítése, D- és K-

vitamin profilaxis elindítása 

terápia gyermek-
gyógyászat 

10 

79. kullancs 
eltávolítása 

bőr infektológia 10 

80. verruca vulgaris 

felszíni technikával történő 

eltávolítása 

bőr infektológia 10 

81. ízületi punkció, 

intraarteriális injekció 

terápia mozgás-
szervi 

10 

82. vénabiztosítás 

intraossealis úton 

terápia oxyológia 10 

asszisz-
tálás 

83. gyomormosás terápia oxyológia 10 

asszisz-
tálás 

84. defibrillátos 

alkalmazása 

terápia oxyológia 10 

85. szülés vezetése terápia oxyológia 10 

asszisz-
tálás 

86. endotrachealis 

intubáció 

terápia oxyológia 10 

87. paronychia 

ellátása 

terápia sebészet 10 

88. hernia inguinalis 

repozíciója 

terápia sebészet 10 

89. mintavétel, 

hüvelyből, cervixből, 

eredmény értékelése 

diagnózis szülészet 10 

90. akut hólyag-

katéterezés akut 

vizeletretencióban 

terápia urológia 10 

91. hospice ellátás 

beteg otthonában 

gondozás praxis 10 

92. cerumen 

eltávolítása korábbi fülészeti 

betegség hiányában 

terápia  fül-orr-
gégészet 

5 

93. ascites punkció terápia gasztro-
enterológia 

5 

94. tömegrendezvény
ek egészségügyi 
biztosításában való részvétel 

terápia oxyológia 5 

95. ventil-
pneumothorax elsősegély 
szintű punkciója 

terápia oxyológia 5 

96. veszélyes 
anyaggal szennyezett kárhely 
menedzselése 

terápia népegészsé
g-ügy 

sürgőssé
gi félév 

folyamán 

97. tömeges kárhely 
menedzselése 

terápia népegészsé
g-ügy 

98. részvétel vegyi 
anyagok okozta kárhely 
felszámolásában 

terápia népegészsé
g-ügy 

99. képalkotó 

vizsgálatok értékelése 

diagnózis  általános látta 
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A szakképzés során tanfolyamos 
formában elsajátítandó 
ismeretek, szabályok 

1. jogszabályok alkalmazása a gyakorlatban 

2. szakértői tevékenység (igazolás kiadási kötelezettség a nyilvántartott 

adatok alapján véleményadás nélkül) 

3. mérlegelési és döntési jogkör (saját vizsgálat és kiegészítő vizsgálatok 

alapján) 

4. a paciens jogszabálynak való megfelelésének igazolása (saját vagy más 

szakorvosok vizsgálatai alapján, jogszabálynak megfelelő hatáskörben) 

5. halottvizsgálat 

6. elmeállapot szakértői vizsgálatának véleményezése (asszisztálás) 

7. kriminalisztikai vizsgálatok (asszisztálás) 

9. táblázat: EMMI dokumentum, 2012: Az egyes szakorvosi alap-, és ráépített szakképesítések 
során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok 

 

Látható, hogy egyes kompetenciák elsajátítását (a táblázatban zölddel kiemelve) a szabályozás a 
praxisgyakorlathoz rendeli, míg továbbiak kivitelezése, megismerése vagy megfigyelése a 
szakellátó helyeken történő gyakorlatok keretében szükséges. Azonban meg kell jegyezni, hogy 
valamennyi kompetencia a háziorvosi tevékenység része, így azok gyakorlására a háziorvosi 
praxisgyakorlat lehetőséget teremt. Másrészt, részben érdemes a szabályozásban található 
„csoportosítást” a szakterület, illetve az esetszámok szempontjából is újragondolni, mely a további 
eredménytermékek egyik feladata lesz. (Pl.: 1. Kullancseltávolítás 10 alkalommal: praxisgyakorlat 
során nagyobb eséllyel történik kullancseltávolítás, mint infektológia gyakorlat keretében. 2. 10 
alkalommal intraossealis vénabiztosítás során való asszisztálás: a háziorvosi munka elősegítésében 
kérdéses ennek a képzési elemnek a haszna, valamint az eljárás speciális jellegére tekintettel, az 
alkalmak megvalósulása is adott oxyológia gyakorlat ideje alatt.) 

Összefoglalva elmondható, hogy a praxisgyakorlat alatt a gyakornokoknak által elsajátítandó az 
önálló háziorvosi tevékenységhez felsorolt főbb kompetenciák: 

 A hatályos törvényi szabályozás adta keretek közötti betegellátás szakmai elemei; 

 Krónikus betegellátás, beteggondozás; 

 Prevenciós tevékenységek, egészségnevelés; 

 A háziorvosi praxis felépítése, működése, helye az egészségügyi ellátórendszerben; 

 A háziorvosi praxis működésének feltételrendszere; 

 Praxismenedzsment; 

 Adminisztratív feladatok, kötelezettségek; 

 Jogi, gazdasági ismeretek; 

 Háziorvosi praxis informatikai rendszere, EESZT; 

 Minőségbiztosítás; 

 Kommunikációs ismeretek; 

 Betegút menedzsment; 
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 Vezetői ismeretek, munkaszervezés, „háziorvosi team”; 

 Mentálhigiéne, kiégés megelőzés; 

 Élethosszig tartó tanulás (LLL), önképzés. 

7.1.5.4. A praxisközösség mint a háziorvosi praxisgyakorlat helyszíne 

A praxisközösség „a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fogorvosi, védőnői, 
valamint betegségmegelőzési és egészségfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók 
társulásával, feladataik hatékony ellátására létrejött működési forma.” (34) A jelenlegi, alapvetően 
izolált háziorvosi munkavégzéssel szemben, a praxisközösségi tevékenység más jellegű, 
csapatmunka orientált szemléletet igényel. Az új szereplőkkel bővülő alapellátási szolgáltató 
csapat hatékony működésének alapfeltétele a szervezett munkavégzés, a tagok közötti megfelelő 
munkamegosztás és együttműködés. A praxisközösségek egy kifejezetten pozitívnak látott és 
támogatott kezdeményezés az orvostanhallgatók és a rezidensek körében, mind a magasabb 
szakmaiság elérése, mind az inspiratív környezet, mind a biztonságot nyújtó kollegiális háttér 
szempontjából. (31) 

A praxisközösségek, mint új alapellátási egységek, megoldást jelenthetnek a háziorvosi 
gyakornokok pályaválasztással kapcsolatos legfőbb félelmeire: 

 Számos hazai és nemzetközi felmérés alátámasztja, hogy az orvostanhallgatók és háziorvos 

rezidensek egyik legfőbb félelme a háziorvosi hivatással szemben az „egyedüllét”. 

Pályakezdőként, kevés szakmai tapasztalattal a hátuk mögött, nagyobb tudású, 

tapasztalatú kolléga támogatása nélkül orvosi tevékenységet végezni, sokak számára 

túlzott felelősséget jelent. Hosszabb távon, az aktív, szoros kollegiális kapcsolatok hiánya, 

az elmagányosodás szintén nem vonzó. 

 Saját háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos másik jelentős félelem, a praxissal járó 

gazdasági, menedzsment feladatok felvállalása. A gyakornokok jelentős része tisztán 

orvosszakmai feladatok elvégzésére vágyik. Sok esetben, maga a praxisba kerülés is 

jelentős anyagi áldozattal jár, melyre nem minden orvostanhallgatónak van lehetősége.  

A praxisközösségben lehetőség nyílhat egy „team” tagjaként, kizárólag szakmai munkát végezve 
részt venni a háziorvosi ellátásban. 

A praxisközösségi praxisgyakorlat potenciális előnyei a gyakornokok számára: 

 a praxisközösség, mint új alapellátási szolgáltatási egység megismerése, 

 csapatmunka, a praxisközösség szereplői közötti együttműködés, csapatmunka 

megismerése, 

 több háziorvosi praxis működésének, több háziorvos tevékenységének megismerése, 

szélesebb körű tapasztalatszerzés, 

 a praxisközösségen belül kialakított betegutak megismerése, 

 „karrierépítés”, életpálya–modell. 

„Oktató praxisközösségként” való részvétel a gyakornokok képzésében a praxisok számára is 
előnyös lehet. Hozzájárulhat a magas szakmai színvonal és a naprakész tudás fenntartásához, 



 
 

 

79 

valamint a praxisközösség saját humánerőforrás utánpótlásának biztosításához. Önálló háziorvosi 
praxisok esetén kizárólag abban az esetben lehet a képzésnek helyi „humánerőforrás-szabályozó” 
szerepe, ha a gyakornok a későbbiekben átveszi tutora praxisát vagy alkalmazottként 
tevékenykedik nála. Ezzel szemben a praxisközösségek esetén abszolút életszerű, hogy a 
képzésben rést vevő szakemberek a saját leendő kollégájukként tekintenek a praxisgyakorlatát 
teljesítő kollégára, mintegy „saját maga részére” képezi őt a praxisközösség. 

 

7.1.5.5. „Speciális praxisgyakorlatok” a szakképzésben 

 Házi gyermekorvosi praxisgyakorlat: a 4 hónapos gyermekgyógyászat gyakorlat keretében 

valamennyi gyakornok által teljesítendő. Mindenképpen a képzés egyik kiemelt fontosságú 

eleme, melynek tényleges megvalósulása rendkívül fontos. Tekintettel a vegyes háziorvosi 

praxisok számának növekedésére, megfontolandó még hangsúlyosabb megjelenése a 

szakképzésben. Az oktató házi gyermekorvosok számának sajnálatos csökkenése (mely a 

vegyes körzetek térnyerését is magyarázza) nehézséget jelenthet a jövőben a gyakorlatok 

megszervezésében. 

 Központi orvosi ügyelet: rendeletben meghatározott kötelező képzési elem, melynek 

megvalósulása tanszékenként eltérő. Szakmai szempontból mindenképpen fontos képzési 

elem. Szervezést tekintve azonban számos nehézség merül fel, mivel országszerte jelentős 

különbség mutatkozik a központi orvosi ügyelet megszervezésében, valamint a 

háziorvosok, így a háziorvos tutorok ügyeletben való részvételében. 

 Falusi praxisgyakorlat: a szakgyakorlati időszakkal ellentétben, a törzsképzési időszakban 

nincsen külön nevesítve a vidéki/falusi háziorvosi praxisgyakorlat. Elsősorban szervezési, 

megvalósítási nehézségek miatt sok esetben felvetődik a fenntarthatósága, létjogosultsága. 

Azonban figyelembe véve az alapellátásban végbemenő strukturális és humánerőforrás-

változásokat, a vegyes háziorvosi praxisok egyre jelentősebb elterjedését, mindenképpen 

érdemes a leendő háziorvosok ez irányú célirányos felkészítése.  
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7.2. Szakvizsgához szükséges szakmai gyakorlat 

7.2.1. A jelenlegi helyzet ismertetése 

„A háziorvostan szakorvosképzés mindegyik egyetemen a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló rendelet alapján történik. A 
törzsképzési program (28 hónap) előírt gyakorlatainak eredményes teljesítését követően a 
rezidensek részvizsgát tesznek, sikeres részvizsga esetén következik a szakgyakorlati képzés (6 + 2 
hónap).” (65) A szakgyakorlati időszak teljesítése után pedig szakvizsgát tehetnek a 
szakorvosjelöltek. (48) 

A rendelet 2. melléklete tartalmazza a gyakorlatok részletes beosztását, amiből jelen munkánk 
szempontjából a 2.2 pontot emelném ki: 

2. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez 

Szakorvosi alap-szakképzési programok 

14. HÁZIORVOSTAN 

1. Képzési idő: 36 hónap 

2. Képzési program: 

2.1. 28 hó törzsképzési program: 

a) 6 hó sürgősségi gyakorlat, benne: 

aa) újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés 

ab) halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés 

ac) tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel 

b) 1 hó törzsképzési tanfolyamok 

c) 6 hó belgyógyászat 

d) 4 hó gyermekgyógyászat, benne: gyermekorvosi praxisgyakorlat 

e) 2 hó sebészet: 

ea) 6 hét általános sebészet 

eb) 2 hét traumatológiai szakrendelés 

f) 1 hó szülészet-nőgyógyászati gyakorlat: 

fa) 2 hét szülőszobai gyakorlat 

fb) 1 hét terhesgondozás 

fc) 1 hét nőgyógyászat 

g) 1 hó neurológia 
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h) 2 hó pszichiátria, benne: stresszkezelési és pszichoterápiás alapismeretek 

i) 5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebből 2 hó a program elején töltendő le 

2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben: 2 hó falusi 

praxisgyakorlat 

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei 

A törzsképzési program befejezését követően részvizsga letétele, amely a szakgyakorlati képzés 

megkezdésének feltétele. (48) 

A kiemelt részből látszik, hogy szemben a törzsképzési programmal, a szakgyakorlati idő nincsen 
részletesen beosztva, a 8 hónapot végig praxisban töltik a szakorvosjelöltek, 6 hónapot háziorvosi 
praxisgyakorlaton és 2 hónapot pedig falusi körzetben. 

 

7.2.2. Az oktató családorvos szerepe, oktatásmódszertan 

A szakorvosképzés egyik erőssége az „egy rezidens – egy oktató” képzési módszer. Ez a típusú 
felnőttképzési forma biztosítja a rezidensek leghatékonyabb felkészülését az önálló betegellátásra. 
A tutor mellett dolgozva, a mindennapi munka során sajátíthatják el az önálló munkavégzéshez 
szükséges szakmai és gyakorlati ismereteket. A szakképzés elején a hallgató a tutor munkáját 
figyelve lát bele a háziorvosi munka komplexitásába. A részvizsga után pedig a cél az, hogy 
önállóan legyen képes ellátni a háziorvosi feladatokat. Fontos, hogy az oktatásban részt vevő 
személyek jól tudjanak együtt dolgozni, kialakuljon egy szakmailag és emberileg is megfelelő 
kapcsolat. 

A rezidens szempontjából fontos, hogy az oktató háziorvos: 

 szakmailag felkészült legyen, 

 tudását tartsa naprakészen szaklapok olvasásával és konferenciák látogatásával, 

 vonja be a munkába a rezidenst, aktívan részt vehessen a betegek ellátásában, a krónikus 

betegek látogatásában, 

 legyen jó kommunikációs készsége, és érthetően adja át a szakmai és a gyakorlati tudását, 

 legyen tapasztalata akut betegek ellátásában (ügyeleti, mentős tapasztalat vagy sürgősségi 

osztályon végzett munka), 

 tanítsa meg a rezidenst a gyógyító–megelőző ellátáson kívüli egyéb teendőkre (például: 

praxismenedzsment, szakértői tevékenységek, adminisztratív teendők, betegbeutalás), 

 a rendelője megfelelően felszerelt legyen, 

 jó emberi és szakmai kapcsolatban legyen az asszisztenssel, és jól tudjanak együtt dolgozni, 

 minél több szakvizsgával rendelkezik, annál szélesebb körű tudást tud átadni a rezidensnek, 

 legyen példakép a rezidensnek orvos szakmailag, emberileg, mutasson példát az 

életvitelével. 
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Az oktató háziorvosok képzésben betöltött szerepét, az oktatáshoz szükséges kompetenciákat és 
feltételeket a B.V. TTT („train the trainer”) tutorképző munkacsoport dolgozza ki. 

Javaslatok: Háziorvosi szakképzés során a praxisgyakorlat idejének növelése, akár egyes klinikai 
elemek ellenében is. Vidéki/falusi praxisgyakorlat megtartása, megerősítése. 

A 28 hónapos törzsképzési idő alatt különböző klinikai gyakorlatokon vesznek részt a hallgatók, és 
kevesebb időt (összesen 5 hónapot) töltenek háziorvosi praxisokban. Fontos a megfelelő, 
széleskörű szakmai tudás, melyet a klinikai gyakorlatok során tudnak megszerezni a rezidensek, de 
a későbbi munka szempontjából ideálisabb lenne, ha több időt töltenének háziorvosi praxisban a 
törzsképzési idő alatt. A 8 hónapos szakgyakorlati képzés javít ezen az arányon, mert végig 
praxisban zajlik már a gyakorlat, így összesen a 36 hónapból 13-at töltenek körzetben, tehát a 
képzés 36%-át. Az Euract legújabb állásfoglalása szerint a szakképzést úgy érdemes felépíteni, 
hogy minimum 50%-a praxisban történjen. (66) 

A szakgyakorlati időből a rezidensek 6 hónapot töltenek felnőtt oktató praxisokban. A törzsképzés 
alatt megszerzett szakmai tudást van lehetőségük átültetni a gyakorlatba, szakmai felügyelet 
mellett, biztonságos közegben. A 2 hónapos falusi praxisgyakorlat vegyes körzetben történik, ahol 
a felnőtt betegek ellátása mellett a gyermekek ellátásában is tapasztalatot szerezhetnek a 
rezidensek. Erre nagyon nagy szükség van, mert egyre több vegyes háziorvosi praxis 
megjelenésére lehet számítani a gyermekháziorvosi humánerőforrás helyzetét ismerve, és fontos, 
hogy jártasságot szerezzenek a szakorvosjelöltek a vegyes praxisok működésében. 

 

7.2.3. Közös és önálló betegellátás 

Javaslat: A képzési folyamatban a teljes önállósodás felé kell haladnia a rezidensnek, a 
rezidensképzés ne meghosszabbított hatodév legyen, hanem orvosi munkavégzés. 

A szakorvosképzés praxisgyakorlatának célja, hogy a szakorvosjelölt megtanuljon önállóan, 
magabiztosan, magas színvonalon betegeket ellátni, illetve a gyógyításon kívüli egyéb feladatokat 
megoldani. Egyre nagyobb gyakorlatot szerezzen a gyógyító–megelőző ellátás mellett a 
praxismenedzsmentben, a betegutak szervezésében, a szakértői, illetve a 
közegészségügyi/járványügyi feladatok ellátásában, és megismerkedjenek a háziorvos 
terhesgondozásban betöltött szerepével.  

Az előző pontban említett jó szakmai és emberi kapcsolat kialakulása a törzsképzési idő alatt a 
rezidens és a tutora között megalapozza a közös, illetve később az önálló munkát is. A törzsképzési 
időben együtt dolgozva egyrészt megismerik egymást, egymás stílusát, munkáját, illetve a rezidens 
megismeri a praxisba tartozó betegek egy részét, így a szakorvosjelölti időszakban már 
támaszkodva az elsajátított szakmai tudására, felügyelet mellett láthatja el a betegeket önállóan 
és, ha bármi kérdése van, konzultálhat a tutorával. A tutornak is megnyugtató, ha már egy 
megfelelően „kiképzett” rezidensre bízhatja a betegeit, akinek ismeri tudását és munkamorálját. A 
képzés során a közös munka átalakul egyéni, önálló munkává, a tutor szerepe pedig aktív cselekvő 
segítőből külső megfigyelővé, kontrollá. 

Fontos megemlíteni, hogy eltérő az oktató praxisok felépítése, felszereltsége, így nagy 
különbségek lehetnek abban, hogy a rezidens mennyire tud valójában önállóan dolgozni. Vannak 
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olyan rendelők, ahol megoldott, hogy egymással párhuzamosan, külön helységben rendeljen a 
rezidens és a tutor is, és így ki tud alakulni a rezidensben egy önálló orvosi gyakorlat és önbizalom, 
miközben a háttérben ott a segítség. Más rendelőkben pedig egy helységben dolgozik a rezidens, a 
tutor és az asszisztensnő. Ebben az esetben is van lehetőség átadni az „irányítást” a rezidensnek, 
de ehhez az is kell, hogy a betegek is rugalmasan kezeljék a helyzetet. 

Előfordulhat olyan eset, amikor a tutor és a rezidens között nem alakul ki bizalmi kapcsolat, és a 
tutor inkább ott van minden rendelésen, felügyeli a rezidens munkáját; előfordulhat az ellentéte 
is, hogy annyira megbízik a szakorvosjelölt munkájában, hogy magára hagyja őt, és telefonos 
elérhetőséget biztosít. Ez függ a tutor és a rezidens személyiségétől, illetve a köztük lévő 
kapcsolattól. 

Amennyiben a képzés három éve alatt kialakult egy jó munkakapcsolat a rezidens és a tutora 
között, akkor a szakvizsga megszerzése után is van lehetősége a már friss szakorvosnak szakmai 
segítséget kérni egykori oktatójától. 
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7.3. Háziorvostan szakvizsga 

7.3.1. A háziorvostan részvizsga és szakvizsga részei, menete 

A háziorvostan szakvizsgával kapcsolatos információkat a B.V.1.2. Eredménytermékünkben már 
részletesen összefoglaltuk, jelenlegi fejezetünk is erre az alapra épül. (25) 

7.3.1.1. Budapest 

a., Részvizsga 

A törzsképzési program előírt gyakorlatainak sikeres teljesítése után a rezidensek részvizsgát 
tesznek.  

Részvizsga részei: 

● Esettanulmányok 
A felnőtt családorvosi praxisgyakorlat során megismert praxis beteganyagából kell választani 
három esetet és a Tanszék honlapján található útmutató alapján megírni. 

● Írásbeli vizsga 
Az írásbeli vizsga három részből áll:  

 tesztírás (50 kérdés), 

 2 EKG elemzése, diagnózis felállítása, 

 egészségnevelési esszé írása.  
● Szóbeli vizsga 

 

Sikeres írásbeli vizsga után lehet szóbeli vizsgát tenni. Abban az esetben, ha az írásbeli vizsga 
valamelyik része nem sikerült, van lehetőség javítani a szóbeli vizsga előtt. 

A szóbeli vizsgán tételt kell húzni. Egy-egy tétel három kérdést tartalmaz. Az első két kérdés 
elméleti téma kifejtése, a harmadik kérdés pedig az esettanulmány értékelője által feltett, az 
esettanulmányra vonatkozó kérdések megválaszolása. 

A vizsgabizottság 3 tagú, tagjai: a tanszékvezető vagy helyettese, a tanszék belső munkatársa(i), 
és/vagy a tanszék külső munkatársa. 

A rezidensek akkor kezdhetik meg a szakgyakorlati képzést, ha sikeres részvizsgát tettek. Sikertelen 
vizsga esetén ismételhető a részvizsga. 

A rezidensek a 6+2 hónapos szakgyakorlati idejüket akkreditált felnőtt és gyermek háziorvosi 
praxisokban töltik. A szakvizsgára bocsátás feltétele a sikeresen teljesített szakgyakorlati idő, a 
négy évnél nem régebbi részvizsga és a háziorvostan szakvizsga előkészítő tanfolyam elvégzése. 

 

b., Háziorvostan szakvizsga  

A háziorvostan szakvizsgát a Nemzeti Vizsgabizottság szervezi a Tanszékkel egyeztetve. 

A szakvizsga részei: 



 
 

 

85 

● Esettanulmányok 
A szakvizsgára öt esettanulmányt kell írni a gyermekpraxisban, illetve a felnőtt családorvosi 
praxisgyakorlat során megismert páciensekből (négy felnőtt és egy gyermek esetet). 

● Gyakorlati vizsga 
A szakvizsga három napos. Az első két napon vannak a gyakorlati vizsgák. 

Első nap:  

 Sürgősségi betegellátás: a reanimáció bemutatása és egy elméleti kérdés kifejtése. 

 Egészségnevelési esszékérdésekből egy eset kifejtése szituációs feladatként. 

 Laboratórumi diagnosztika: egy laboratóriumi lelet elemzése és értékelése. 
 

Második nap: 

 2 EKG elemzése. 

 Társadalombiztosítási, gazdasági, praxisszervezési, jogi ismeretek tételsorból egy tétel 
húzásával két eset kifejtése. 

 

● Szóbeli vizsga 
A harmadik napon van a szóbeli vizsga, amin egy felnőtt és egy gyermekgyógyászati tételt kell 
húzni. A felnőtt tétel egyik kérdése elméleti kérdés, a második kérdés pedig egy esetmegbeszélés. 

A vizsgabizottság 3 tagú, tagjai: a tanszékvezető, a tanszék belső munkatársa vagy a tanszék külső 
munkatársa, illetve egy gyermekgyógyász szakorvos. 

7.3.1.2. Debrecen 

a., Részvizsga 

A törzsképzési program befejezését követően részvizsgát tesznek a rezidensek (régen 
licencvizsgának nevezték, a licencvizsga önálló háziorvosi praktizálásra jogosított fel), amely a 
szakgyakorlati képzés megkezdésének feltétele. A részvizsga után a rezidensek továbbra is 
felügyelet mellet dolgozhatnak a szakvizsgájuk megszerzéséig. 

A szakgyakorlat alatt a rezidens számára a képzés alatt a munkaidő terhére elrendelhető ügyeletek 
száma maximum 4 ügyelet/hó. A szakvizsgára előkészítő tanfolyam után bocsájtható a rezidens 
szakvizsgára. A szakvizsga gyakorlati és elméleti részekből áll, mely szintén az Összefoglalóban 
kerül ismertetésre.  

7.3.1.3. Pécs 

A szakképzés tárgya a szakképzési program teljes és maradéktalan teljesítése, aminek végső célja a 
háziorvosi szakvizsga sikeres teljesítése. A szakorvosjelölt szakmai ismereteinek bővítését és a 
szakorvosjelölt alapvető készségeinek fejlesztését az önálló ismeretszerzés, a tutorok aktív 
támogatása biztosítja. A háziorvosi rezidensképzés során a kollégák 4x1 hónapot, valamint hetente 
egy szakmai napot töltenek háziorvosi praxisban. Egy rezidens – egy tutor kapcsolatban 
ismerkednek a háziorvosi team szerteágazó munkájával. A gyógyító folyamatokon kívül prevenciós 
egészségnevelési hatósági tevékenységek (szűrés, gondozás) képezik a feladatokat. Törekednek az 
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emberek teljes testi–lelki–szociális ellátásának biztosítására. A rezidens részt vesz mind az akut, 
mind a krónikus betegek ellátásában, teljes szakmai képet kap a háziorvosi munkáról. Intézetünk 
2012-től az országosan meghirdetett PRAXIS I. és PRAXIS II. programban résztvevő orvosok 
háziorvostan szakképzésében is részt vesz. A PRAXIS I. program keretében olyan orvosok láthatnak 
el helyettesítő háziorvosi tevékenységet legalább 6 hónapja betöltetlen felnőtt vagy vegyes típusú 
háziorvosi körzetekben, akik még nem rendelkeznek háziorvostani szakvizsgával. A PRAXIS II. 
program keretében A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 
25.) EüM rendeletben meghatározott szakvizsgával rendelkező szakorvosok vesznek részt. A 
programban részt vevőknek a jogszabályok szerint a tevékenység megkezdését követően öt év áll a 
rendelkezésére, hogy a képzési tervét teljesítse, és ezt követően sikeres szakvizsgát tegyen 
háziorvostanból. 151 akkreditált praxisban van lehetőség a munka gyakorlására. 10-17 ezer fő/év 
betegforgalommal számolva havi 1000-1500 orvos-beteg találkozás szolgál oktatás céljául. Egy-egy 
praxisban 500-800 krónikus beteg ellátása valósul meg. A háziorvos évente 100–200 akut otthoni 
ellátást végez, évente 800–1000 az otthoni folyamatos ellátás.  

7.3.1.4. Szeged 

A háziorvostan rezidensek képzése az ország többi képzőhelyéhez hasonlóan a Szegedi 
Tudományegyetemen is a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítés megszerzéséről rendeletben szabályozottak szerint történik. (48) 

Évente körülbelül 20 fő kezdi meg az Intézet koordinálásával a háziorvostan szakképzést. A 
rezidensek egy része közvetlenül az egyetemi végzést követően kezdi meg a szakképzését, 
azonban jelentős azok aránya, akik hosszabb-rövidebb kihagyást követően vagy egyéb orvosi 
pályát követően döntenek a háziorvoslás mellett. A szakképzés egyik legfőbb erősségének az „egy 
rezidens – egy tutor” rendszer tekinthető. A kötelező szakképzési elemeken túl a rezidensek 
elméleti képzésére, valamint a kollegiális kapcsolatok erősítésére, jellemzően havonta egy 
alkalommal, szombati napokon megrendezett előadás-sorozatok keretében kerül sor. A képzés 
egyik legkedveltebb és legjelentősebb eleme a kétévente megrendezésre kerülő (így minden 
rezidensnek alkalma nyílik részt venni rajta a képzési időszak alatt) 1 hetes rezidens tréning. A 
képzést záró háziorvostan szakvizsgára évente mintegy 30 fő jelentkezik az intézetben. Ellentétben 
a képzési programmal a szakvizsga lebonyolításában jelentősebb különbségek figyelhetőek meg az 
egyes tanszékek között. 

Évente körülbelül 15 fő kezdi meg az Intézet koordinálásával a háziorvostan szakképzést. Arról 
nem áll rendelkezésre információ, hogy a jelentkezők egyéb képzőhelyre jelentkeznek-e, azonban 
az látható, hogy a háziorvosi helyekre, habár a pályázók száma csökkenő tendenciát mutat, jóval 
többen jelentkeznek, mint ahányan később megkezdik a szakképzést. (6. ábra)  

 

A rezidensek egy része közvetlenül az egyetem elvégzését követően kezdi meg a posztgraduális 
háziorvostan képzést, azonban jelentős azok aránya, akik hosszabb-rövidebb kihagyást követően 
vagy egyéb orvosi specializációt követően döntenek a háziorvoslás mellett. Ennek következtében 
igen sokféle háttérrel, motivációval, illetve felkészültségi szinttel kezdik meg a képzésüket. 
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A felvételi eljárás egy szóbeli elbeszélgetésből, vizsgából áll, amely során egy három tagú bizottság 
előtt kell a leendő rezidensnek megjelennie. Ennek keretében szakmai kérdéseken túl, elsősorban 
a háziorvosi pályával kapcsolatos elképzelések, motivációk képezik a beszélgetés témáját. 

A háziorvostan rezidensek képzése az ország többi képzőhelyéhez hasonlóan a Szegedi 
Tudományegyetemen is a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú 
szakképesítés megszerzéséről rendeletben szabályozottak szerint történik. A háziorvostan 
szakképzés 28 hónapos törzsképzési időszakból, valamint 8 hónapos szakgyakorlati időből áll. (48) 

A szakképzés egyik legfőbb erősségének az „egy rezidens – egy tutor” rendszer tekinthető. Minden 
rezidens, a képzési időszak megkezdése előtt, választ egy oktató háziorvost, akinek a 
„mentorálásával” a képzését teljesíti. Azon túl, hogy a háziorvosi praxisgyakorlatok a tutor oktató 
praxisában kerülnek teljesítésre, az egyéb helyszínen végzett gyakorlatok során is lehetőség van a 
kapcsolat fenntartására. Ez a modell lehetőséget teremt egy szakmailag, valamint emberileg is 
nagyon értékes „tanár–tanítvány”, illetve kollegiális kapcsolat kialakítására.  

A kötelező szakképzési elemeken túl a rezidensek elméleti képzésére, valamint a kollegiális 
kapcsolatok erősítésére, jellemzően havonta egy alkalommal, szombati napokon megrendezett 
előadás sorozatok keretében kerül sor. Ezek keretében részben háziorvos kollégák, részben egyéb 
szakterületek specialitásai számolnak be a legjelentősebb szakmai információkról. A program egy 
része gyakorló háziorvosok számára is nyitott, és szakmai továbbképző, illetve kötelező szinten 
tartó rendezvényként is szolgál, míg egyes témák kizárólag a rezidensek számára kerülnek 
meghirdetésre. 

A képzés egyik legkedveltebb és legjelentősebb eleme a kétévente megrendezésre kerülő (így 
minden rezidensnek alkalma nyílik részt venni rajta a képzési időszak alatt) 1 hetes rezidens 
tréning. A legmodernebb oktatási módszereket felhasználva, a régió oktató háziorvosainak 
vezetésével, meghívott vendégelőadókkal kiegészülve, a rezidensek birtokába kerülnek a 
szükséges, háziorvos specifikus gazdasági, kommunikációs, etikai, jogi, tudományos ismereteknek.  

A törzsképzési időszak részeként valamennyi rezidens számára kötelező az 1 hónapos törzsképzési 
tanfolyam, melynek keretein belül számos háziorvosi vonatkozású téma is ismertetésre kerül. A IV. 
évfolyamos orvos–beteg kommunikációs gyakorlathoz hasonlóan, ismételten lehetőség nyílik 
szimulált páciens segítségével, oktató háziorvosi praxisokban, ezúttal a nem kívánatos események, 
illetve a tájékozott beleegyezés kommunikációjának a gyakorlására.  

A törzsképzési időszakot követően a rezidensek háziorvostan licencvizsgát tesznek. Az elnevezés 
némileg megtévesztő, azonban ez a vizsga nem függ össze a különböző, szakvizsgákra ráépíthető, 
plusz képesítést adó licencekkel (pl. hipertonológia, diabetológia). A vizsga egy három tagú 
bizottság előtt zajlik, melynek az egyik tagja gyermekgyógyász szakorvos. A rezidensnek a 
gyakorlati ideje során szerzett tapasztalatai alapján öt darab esettanulmányt – melyből legalább 
egy gyermekgyógyászati témájú – kell készítenie és a vizsgán előadnia. Ezt követően tételsor 
alapján elméleti vizsga következik. 

 

A szakgyakorlat befejezte után nyílik lehetőség háziorvostan szakvizsga letételére. Látható (3. 
ábra), hogy a szakvizsgázók száma évről évre meghaladja a képzésben résztvevők számát, melynek 
magyarázata, hogy egyéb képzőhelyekről is szoktak bejelentkezni szakorvosjelöltek szakvizsgázni. 
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Ellentétben a képzési programmal, a szakvizsga lebonyolításában jelentősebb különbségek 
figyelhetőek meg az egyes tanszékek között. Szegeden a vizsga három részből áll: 1. a 
licencvizsgához hasonlóan előre elkészítendő öt darab esettanulmány, 2. gyakorlati vizsga, amely 
előre meghatározott tematika mentén, igazságügyi orvostani témában, az Igazságügyi Orvostani 
Intézetben kerül lebonyolításra, 3. végül elméleti vizsga következik, mely a Medicus Anonymus 
1999/3. kiadásának mellékleteként megjelent tételsor alapján, valamint a háziorvostan témáján 
belül kötetlen szakmai beszélgetés formájában zajlik egy három tagú bizottság előtt, melynek az 
egyik tagja gyermekgyógyász szakorvos.  

 

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet megbízásából készült kutatás („Kutatás és kérdőíves 
felmérés háziorvosi presztízsnövelés megalapozásához”) számos fontos információt nyújt a szegedi 
háziorvostan szakképzéssel kapcsolatban, melyeket érdemes áttekinteni (31): 

● 2016-ban 138 oktató praxis tartozott a Tanszékhez, és 37 praxisban dolgozott rezidens. 
Általános jelenség, hogy egyes praxisok folyamatosan oktatnak rezidenseket, míg mások 
akár évekig nem, így kvázi „virtuális oktató praxisokként” működnek. 

● A 28 hónapos törzsképzési gyakorlatban 5 hónap háziorvosi gyakorlat szerepel. Ebből két 
hónap a képzés elején teljesítendő, így az elkövetkezendő mintegy két évben a rezidens 
mindössze három hónapot tölt a háziorvosi praxisban. Szervezési, illetve financiális okokból 
az egyéb helyeken töltött gyakorlatok ideje alatt nincs lehetőség hetente, kéthetente egy-
egy napot az oktató praxisban tölteni. Ez sajnálatos, mivel hosszú idő telhet el a rezidensek 
életében háziorvosi munka nélkül, ami nehezíti mind a szakmai, mind az érzelmi kötődés 
kialakulását a háziorvoslás irányába. 

● A külsős helyszíneken zajló gyakorlatok kapcsán az oktató háziorvosnak, illetve a 
tanszéknek gyakorlatilag a technikai szervezésen kívül nincs semmilyen ráhatása arra, hogy 
a klinikai gyakorlatokon mi történik. Jelenleg nem biztosított az, hogy a háziorvosi rezidens 
a későbbi munkájához szükséges ismereteket szerzi meg a klinikumban. 

● A szakgyakorlati idő egyik kritikus eleme a 2 hónapos falusi praxisgyakorlat. 
Általánosságban elmondható, hogy a „falusi” praxisgyakorlat megszervezése – elsősorban 
forrásproblémák és logisztikai hiányosságok miatt – igen nehézkes, legtöbb esetben 
adminisztratív módon oldják meg a gyakorlat letöltését. Ezzel kapcsolatban felvetődött a 
rendelet módosítása iránti igény. Azonban az elégtelen lehetőségek miatt a falusi 
praxisgyakorlat létjogosultságának és szükségességének a kétségbevonása nem célszerű. A 
leendő háziorvosok jelentős része falusi praxisban fogja gyakorolni a hivatását, így a képzés 
átalakítása helyett a szükséges források megteremtése és rendszerek kialakítása kell, hogy 
legyen a járható út, melyben többek között a létrejövő praxisközösségek is segíthetnek.  

 

Összefoglalás 

A háziorvostan szakorvosképzés mindegyik egyetemen a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az 
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről alapján történik. A törzsképzési 
program (28 hónap) előírt gyakorlatainak eredményes teljesítését követően a rezidensek 
részvizsgát tesznek, sikeres részvizsga esetén következik a szakgyakorlati képzés (6+2 hónap).  
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A háziorvosképzés akkreditált képzőhelyeken, tutorok irányításával történik, a rendeletben 
meghatározottak alapján, a tanszékek felügyelete és irányítása mellett. A kötelező gyakorlatok 
mellett a rendszeresen szervezett kötelező rezidensi találkozók, előadások biztosítják a 
családorvoslással való folyamatos kapcsolatot, illetve segítenek a rezidenseknek a tudásuk 
szélesítésében. A heti rendszerességű háziorvosi fél napos gyakorlattal biztosítható a rezidensek 
betegellátásban való részvétele, és a szakma sajátosságainak megismerése. Mindenhol megvalósul 
az „egy hallgató – egy oktató” modell, mely a leghatékonyabb képzést teszi lehetővé. 

A kötelező képzésen kívüli elemek az egyes egyetemek háziorvostan szakképzésében:  

Budapest:   

 a klinikai képzés alatt hetente fél nap háziorvosi praxisban, 

 a havonta rezidens referáló, és megbeszélés, egy előadás tartása minden rezidensnek 
kötelező, 

 évente két alkalommal kötelező részvétel a Sasfiók Klubon, 

 ajánlott részvétel a Családorvosi Tanszék által havonta szervezett szombati 
továbbképzéseken, 

 egy hetes gyermekgyógyászati és sürgősségi szeminárium. 
 

Debrecen: 

 2 hetente kötelező konzultáció a rezidenseknek, 

 a klinikai képzés alatt hetente fél nap háziorvosi praxisban. 
 

Pécs:   

 a klinikai képzés alatt hetente fél nap háziorvosi praxisban, 

 havonta egy alkalommal kötelező fél napos képzés (folyóirat-referáló és/vagy 
esetmegbeszélés), 

 kötelező részvétel 1 alkalommal egy 3 napos szintentartó háziorvosi továbbképzésen, 

 ajánlott a „Családorvos képzés és továbbképzés” helyi rendezvényein való részvétel, 

 részvétel ügyeletekben. 
 

Szeged:  

 havonta egy alkalommal megrendezésre kerülő előadás-sorozatok, 

 egy hetes rezidenstréning, melyet kétévente rendeznek meg. 
 

A rezidensekkel szemben megfogalmazott követelményeken kívül különbségek mutatkoznak a 
részvizsga és a szakvizsga követelményeiben és a vizsgák lebonyolításában is az egyetemek között. 
A részvizsga esetében minden tanszéken esettanulmányokat kell leadni, utána következik a szóbeli 
vizsga, illetve a budapesti Tanszéken ezt még írásbeli számonkérés is megelőzi. A szakvizsgának 
minden egyetemen része az esettanulmányok leadása, illetve a gyakorlati és elméleti vizsga. A 
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különbözőségek a gyakorlati vizsga követelményeiből és az elméleti vizsga tételsorából 
származhatnak. 

 

A részvizsga menete: 

Budapest:   

● 3 db esettanulmány felnőtt praxisból, 

 írásbeli vizsga (tesztírás, 2 EKG elemzése, egészségnevelési esszé írása), 

 szóbeli vizsga (3 tagú vizsgabizottság, tagjai: a tanszékvezető vagy helyettese, a 
tanszék belső munkatársa(i), és/vagy a tanszék külső munkatársa. 

Debrecen:  

● 3 db esettanulmány,  
● szóbeli vizsga 3 tagú bizottság előtt (a tanszékvezető és/vagy helyettese, a tanszék 

belső munkatársai). 
Pécs: 

 4 db felnőtt + 1 db gyermekgyógyászati esettanulmány, 

 gyakorlati vizsga: 1 betegvizsgálat felnőtt és 1 betegvizsgálat gyermek praxisban, 

 szóbeli vizsga 3 tagú bizottság előtt (a tanszékvezető és/vagy helyettese, a tanszék 
belső munkatársai): ezen belül felnőtt tétel, gyermek tétel, EKG elemzés, 
társadalombiztosítás és gazdasági ismeretek. 

Szeged:  

● 5 db esettanulmány (legalább 1 gyermekgyógyászatból), 

 szóbeli vizsga (3 tagú vizsgabizottság). 
 

Szakvizsga menete  

(Az előírások szerint a gyakorlati vizsga minimum 2 napos kell, hogy legyen.) 

Budapest:  

● 3 napos, 
● 5 db esettanulmány (egy gyermekgyógyászatból), 
● az első két napon gyakorlati vizsgák: 

 sürgősségi betegellátás, 

 egészségnevelési esszék, 

 laboratórumi diagnosztika, 

 2 EKG elemzése és a diagnózis felállítása, 

 társadalombiztosítási, gazdasági, praxisszervezési, jogi ismeretek. 
● Harmadik nap: Szóbeli vizsga: egy felnőtt és egy gyermekgyógyászati tétel. 
● A vizsgabizottság 3 tagú, tagjai: a tanszékvezető vagy helyettese, a tanszék belső 

munkatársa vagy a tanszék külső munkatársa, illetve egy gyermekgyógyász 
szakorvos. 

Debrecen:  
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● 5 db esettanulmány (egy lehetőleg gyermekgyógyászatból), 
● 5 napos gyakorlati vizsga tutornál körzetben, 
● elméleti vizsga, 1 napos:  

 írásbeli vizsga, megadott minimumkérdésekből, 

 EKG elemzés, 

 szóbeli vizsga, tételsor alapján, három tagú bizottságnál (tanszékvezető 
és/vagy helyettese, tanszék munkatársai). 

Pécs:  

● 3 napos. 
● 4 db felnőtt + 1 db gyermekgyógyászati esettanulmány. 
● gyakorlati vizsga: 1 betegvizsgálat felnőtt és 1 betegvizsgálat gyermek praxisban. 
● szóbeli vizsga 3 tagú bizottság előtt (tanszékvezető és/vagy helyettese, tanszék 

belső munkatársai): ezen belül felnőtt tétel, gyermek tétel, EKG elemzés, 
társadalombiztosítás és gazdasági ismeretek. 

Szeged:  

A vizsga három részből áll:  

● 5 db esettanulmány, 
● gyakorlati vizsga, igazságügyi orvostani témában, 
● elméleti vizsga a Medicus Anonymus 1999/3. kiadásának mellékleteként 

megjelent tételsor alapján, egy három tagú bizottság előtt, melynek egyik tagja 
gyermekgyógyász szakorvos. 

 

7.4. A háziorvostan szakvizsga lehetséges fejlesztési irányai 

 

1. Az elégséges értékeléshez szükséges minimum meghatározása, pl. minimumkérdésekkel. 

2. Tematika, tételsor egységesítése, ami tartalmazza, amit az elméleti és gyakorlati vizsgán 

szamon kérnek.  

3. Egységes tananyagra is szükség lenne, ami a követelmények alapján épül fel, és tartalmazza 

például a minimumkérdéseket és a tételsort is. 

4. A vizsga menetének és számonkérésnek az egységesítése. 
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8. Javaslat a háziorvosok folyamatos továbbképzésének, élethossziglani 
tanulásának fejlesztésére (Life long learning=LLL) 

  

8.1. Bevezető 

Az orvostudomány, ezen belül az alapellátás tudáskincsének, működési, technológiai 
környezetének (67), kapcsolatrendszerének folyamatos és gyors átalakulása, az egészségügyi 
irányítás által alkotott jogi keretek, valamint ez ellátás színvonalának emelésére az háziorvosokban 
meglévő belső és társadalmi igény élethossziglani tanulásra (lifelong learning, LLL) ösztönzi őket, 
Ebben kiemelkedő (68) jelentősége van a szakmai információtengerben való eligazodás 
készségének és a tanulási képesség fejlődésének is. Csak így valósulhat meg az átalakuló 
epidemiológiai viszonyoknak, szaktudásbeli, technológiai változásoknak megfelelő, mind a 
népegészségügyi prevenciós, mind a gyógyító tevékenység minőségi kritériumait figyelembe vevő 
hatékony háziorvosi ellátás.  

Magyarországon a 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az 
egészségügyi felsőfokúszakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről 
(továbbiakban Rendelet) talaján álló gyakorlat világosan szabályozott, hatékonyan működik. (5) Ez 
alapján az egészségügyi tevékenységet végző orvos folyamatos szakmai továbbképzésben kell részt 
vegyen. A továbbképzési időszak alatt a továbbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként a 
Rendelet szerinti kötelező és szabadon választható elméleti, valamint gyakorlati továbbképzési 
formákban kell részt vennie.  

Javaslatainkat a LLL alapvető jellemzőinek, céljának, a hazai gyakorlat áttekintésével fogalmazzuk 
meg. 

 

8.2. Az LLL célja, jellemzői 

 

Az élethossziglani tanulás (lifelong learning, post-work learning) célja egyrészt a megismert tudás, 
a készségek szinten tartása, másrészt újak elsajátítása. Mindez vonatkozik a szakvizsgát követően a 
munkavégzéseben eltöltött évtizedekre is. 

A tanulás kulcsterületei az alábbiak: 

1. Szakmai kompetenciák fejlesztése 

A szaktudás szinten tartása és a komptenciaszintek folyamatos fejlődése nem valósulhat meg ad 
hoc módon. Csupán jól felépített, standardizált és szabályozott képzési rendszer biztosíthatja az 
alapellátás országos szintű, rendszerszerű fejlesztését. Ennek során nem csupán a teljes körűen 
gyakorolni szükséges kompetenciákkal kell foglalkozni, hanem az egyénileg önkéntes módon 
megszerezhető többletkompetenciákra – úgy mint licencek, második szakvizsgák – is figyelmet kell 
szentelni. A kompetenciafejlesztésnek meg kell felelni az új ellátási formák igényeinek is (pl. 
praxisközösség). 
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2. Az egyéni képességek fejlesztése 

A munkavégzés során alkalmazandó készségek, képességek fejlesztése az alapellátásban 
különleges hangsúllyal bír, hiszen a szaktudás mellett a jellegzetes attitűd és kontextus, valamint a 
praxismenedzselés tárgyköre különböztetik meg a klinikusi munkától.  

 

3. Az egyén által megjelenített tapasztalat felhasználása 

A háziorvosi munka során különleges egyedi tapasztalatok szerezhetők, a sokszor amorf módon, 
differenciálatlan formában jelentkező problémák, az ezekre kialakítandó gyakorlatok 
felhasználásával a képzés a személyesség révén emeli a hatékonyságot. (69) 

 

4. Az egyéni motiváció kérdése 

Különleges fontossággal bír, hogy az évtizedek során az egyébként szóló praxisban vagy kis 
teamben dolgozó alapellátó orvosok motivációját ápolni tudjuk, és ennek megújulási képességét 
fenn tudjuk tartani. Ez jelenti az élethossziglani tanulás egyik kulcskihívását, illetve sikerének egyik 
garanciáját is. (70) 

 

5. Az egyéni felelősség kérdése 

Az alapellátási munka egyik jellegzetessége az egyéni felelősség alapján meghozott döntések nagy 
száma. A LLL hatékonyan kell, hogy tudja bizonyítékok alapján történő gyógyítás eszköztárával 
javítani e képességeket. 

 

6. Középpontban az egyéni tanulás 

Az iskolarendszerű oktatással szemben a munkavégzéshez igazodó tanulás eszköztárában nagyobb 
szerep jut az egyéni tanulásnak. A két képzési forma találkozását az átadandó ismeretek, illetve 
képzési formák standardizálása jelenti. Korunkban kiemelt szerep jut az új digitális technológiáknak 
is. (71) 

 

7. Célorientáltság 

A háziorvosok célorientáltan tanulnak. Olyan, világosan definiált emelekből álló oktatás szükséges, 
amelyből látják, hogyan segít elérni szakmai céljaiakat. (69) 
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A lifelong learning egyéni és társadalmi haszna 

Egyéni szakmai haszon Társadalmi haszon – közvetlen 

Szaktudásbeli haszon. 

Készségek szintjén jelentkező haszon. 

Kapacitások jobb felhasználása. 

Az alapellátás társadalmi igényekhez való 
alkalmazkodási képessége növekszik 

 szakmai tekintetben, 

 a szolgáltatás kultúrájában. 

Nő a definitív ellátásban részesülők köre. 
Csökken a progresszív ellátási szintekre háruló 
teher. 

Népegészségügyi mutatók javulnak. 

A források allokációknak hatékonysága 
növekszik. 

Egyéni közvetett haszon Közvetett társadalmi haszon 

Az önállóság, az egyéni autonómia, 
felelősségvállalás fejlődése. 

Elhivatottság, motiváció javulása. 

Önértékelés javulása. 
Jobb munkahelyi légkör a praxisban. 

Erősödik a szakma iránti bizalom. 

Növekszik a betegelégedettség. 

Felerősödik a lakosság közeli ellátás szerepe. 

 
 

 

Javaslatunk célja, hogy a jelenlegi jó gyakorlatok felhasználásával indítványokat tegyen a 
tevékenység fejlesztésre, elősegítve, hogy a háziorvosok munkavégzésük során rendszerezett és 
standardizált módon képezhessék magukat. A hatékonyság biztosítása céljából a tartalmi kérdések 
mellett foglalkozni kell a képzési formákkal, valamint annak időbeli, finanszírozási kereteivel is. 

 

8.3. Az LLL mai gyakorlata hazánkban 

A Rendelet szerint a továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt (5 év) 
szakképesítésenként legalább 250 pontot kell teljesítenie, mellyel igazolja szaktudása fenntartását. 
Az egyes elméleti továbbképzési formák elismerhető legmagasabb pontértékét a Rendelet 
melléklete tartalmazza.  

A Rendeletben szabályozott folyamatos továbbképzés három elemből áll: 

a) a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szintentartó 
továbbképzés, 

b) szabadon választható elméleti továbbképzés, 
c) gyakorlati továbbképzés. 
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1. Kötelező szintentartó továbbképzés 

A továbbképzési időszak alatt a továbbképzésre kötelezettnek szakképesítésenként legalább 50 
pontot kötelező szintentartó továbbképzés teljesítésével kell megszereznie. Azon továbbképzésre 
kötelezett esetében, aki több szakképesítésének megfelelő szakmát önállóan gyakorol, az általa 
teljesített kötelező szintentartó továbbképzés pontértéke valamennyi olyan szakképesítése 
tekintetében elismerésre kerül, amely a teljesített továbbképzés célcsoportjában szerepel. 

A kötelező szintentartó továbbképzést az egészségügyi felsőoktatási intézmények, illetve az adott 
szakma szerinti országos szakmai intézmények szervezik és bonyolítják le, adott szakképesítés 
tekintetében legalább évente egy kötelező szintentartó tanfolyam meghirdetésre kerül 

A továbbképzés legalább 25 óra időtartamú, írásbeli tudásszint felmérő teszttel zárul, és minden 
esetben magába foglalja a reanimációra vonatkozó továbbképzési elemet. A részvétel az orvosok 
számára 5 évenként egyszer díjtalan, mely után a kötelező szintentartó tanfolyam szervezője 
költségvetési támogatásra jogosult és ez utólag kerül kifizetésre. A támogatást a felsőoktatási 
intézmények Szak- és Továbbképző Központjai igényelhetik, így egyes esetekben előfordul, hogy a 
támogatás nem jut el a tanfolyamot szervező intézethez, ami finanszírozási bizonytalanságot és 
hiányt szül. 

 

2. Szabadon választható elméleti továbbképzés  

Az így szerezhető pontok: minimum 100, maximum 140 pont, melyből 25 pontot a szakma szerinti 
tanfolyamokból kell összegyűjteni. 

Erre a jogszabály számos lehetőséget biztosít. 

A) minősített elméleti továbbképző tanfolyamok, 

B) munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzés, 

C) szakmai célú tanulmányút, 

D) az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység, 

E) egyéni továbbképzés. 

Tanfolyamok távoktatási formában is megszervezhetők, az így szerzett pontokból évente 
legfeljebb 20 pont számítható be. 

A háziorvosi, házi gyermekorvosi korfát figyelembe véve a szakmai továbbképzéseken való 
részvétel mind jelentősebb korlátját jelenti a helyettesítés biztosításnak gondja. 

A továbbképzési program akkreditálását a Rendelet 5. §-a szabályozza, melyet megfelelőnek 
tartunk. 
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3. Gyakorlati továbbképzés 

A munkakörben (praxisban) töltött gyakorlati idő értéke évente 20 pont, azaz ciklusonként 
maximum 100 pont szerezhető így meg. Egy továbbképzési időszakban legalább 3 évet kell hazai 
vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése (szakképesítései) szerinti szakterületnek megfelelő 
munkakörben eltölteni. Ennek leigazolása a személyes munkavégzés és tapasztalat során 
megszerezhető gyakorlati szaktudás elismerését jelenti. 

 

4. A továbbképzési pontok nyilvántartása 

Az orvos az általa választott egyetemhez jelentkezhet be a továbbképzési pontjainak 
nyilvántartásához. 

A pontszámok nyilvántartásáról a regisztrált orvos a www.oftex.hu portálon folyamatosan 
tájékozódhat. 

 

8.4. Javaslatok a LLL fejlesztésére 

A továbbképzési ciklus során teljesítendő pontok kategóriának meghatározása jelenleg megfelelő. 

Javaslatainkat módszertani, szakmaspecifikus és továbbképzés szervezési szempontok szerint 
tárgyaljuk. 

8.4.1. Módszertani javaslatok 

1. Előadások szerepének újragondolása 

Ma az előadás forma dominanciája jellemző. Ennek számos előnye van, pl. viszonylag kevés 
oktatóval nagy létszámú hallgatóság oktatható. E formában az előadó gyorsan, hatékonyan át 
tudja adni a szakmai, szabályozási újdonságokat. Ezt érdemes tudatosabban kihasználni. (72) 

2. Interaktív, kiscsoportos képzések súlya  

A kiscsoportos munka előnyei, például a problémamegoldó készség, a csoportban dolgozás 
képességének javulása a jelen képzési struktúrában kevéssé tudnak érvényesülni, így e képzési 
formák, workshopok arányának emelését javasoljuk a tanfolyam szervezők számára. (73) 

3. Tudás és készség összhangjának elősegítése 

Döntő hányadban a szaktudás emelése áll a jelenlegi képzések központjában. Szükségesnek látszik 
a hangsúlyt tenni a munkavégzéshez megkövetelt technikák, készségek fejlesztésére is. 

http://www.oftex.hu/
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4. Tematika és vizsgamódszertan egységesítése 

Tiszteletbe tartva képző intézmények autonómiáját, érdemes gondolkodni a fenti célokon. 

5. Hallgatói visszajelzések szélesebb körű alkalmazása a képzések minőségének javítására. 

8.4.2. Szakmaspecifikus javaslatok 

8.4.2.1. Egységes online irányelv és protokollbázis megteremtése  

Ma a legkülönbözőbb protokollok, irányelvek, szakmai szabályozások a kibocsátó saját 
gyakorlatának megfelelőn különböző formákban és felületeken érhető el. Ezek felkutatása jelentős 
időigényű, s még így is előfordulhat, hogy releváns forrás észrevétlenül marad. Ezért elérésük 
esetleges, ami gátja a standardizálható és rendszerszerűen megújulni képes ismeretszint 
kialakulásának és fejlődésének. 

Javasoljuk ezen dokumentumok egységes felületen való megjelenését, ahol szakma és 
betegségtünet alapján egyaránt lehet keresni. A gyakorlatban a dokumentumok kibocsátóinak ez 
többletterhet nem jelentene. E portálra az alapellátó orvosoknak fel kell jelentkezni. Továbbá, 
amennyiben szakmaspecifikus értesítésre is fel lehet iratkozni, a rendszer képes lenne folyamosan 
figyelmeztetni az orvost, hogy szakterületére érvényes új szabályozás, irányelv lépett érvénybe – 
az egész ország területén, egyidejűleg. 

8.4.2.2. Populációspecifikus képzési alkategória bevezetése 

Javasoljuk, hogy minden háziorvos/házi gyermekorvos az általa ellátott populáció teljes egészére 
nézve akkreditált képzésben részesüljön minden továbbképzési ciklus során. 

Ez a gyakorlatban az alábbiakat jelenti. 

Háziorvosok: 

A gyermekeket is ellátó háziorvosok a megszerzendő pontok 20%-át gyermekgyógyászatban 
akkreditált képzésékből gyűjtse össze. Ez a javaslatunk jogszabály-változtatást igényel.  

Iskola-egészségügy: részállású iskolaorvosi feladatokat is ellátó háziorvos teljesítsen ciklusonként 
legalább egy e-learning tanfolyamatot az iskola-egészségügyi feladatokkal kapcsolatban. 

Házi gyermekorvosok: 

Iskola-egészségügy: részállású iskolaorvosi feladatokat is ellátó háziorvos teljesítsen ciklusonként 
legalább egy e-learning tanfolyamatot az iskola-egészségügyi feladatokkal kapcsolatban. 

8.4.2.3. Gondozási protokollok ismerete 

Gondozási protokollok megismerése indokolt az alábbi területeken: diabétesz, hipertónia, 
mozgásszervi betegségek, COPD, mentális betegségek, onkológiai betegségek. 
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A magyar háziorvosok többsége nem alkalmaz a rizikós egyének azonosítására alkalmas rizikó 
felmérő eszközöket (ld. FINDRISC, BECK, mozgásszervi alapvető anamnesztikus adatok felmérése- 
betegvizsgálat), így a korai felismerés és ezáltal a prevenció esetleges, a betegségek felismerése 
általában a panaszos, tünetes fázisban történik, amikor sokszor már szervkárosodások is 
fennállnak.  

A gondozási protokollok az alábbiakra terjedjenek ki:  

1. primer prevenció, 
2. korai felismerés, beteggondozási folyamat informatikai támogatása, beteggondozási 

folyamat eszközös és infrastrukturális támogatása, a betegek megfelelő önmenedzselésének 
elősegítése. 

 

8.4.3. Továbbképzés-szervezési javaslatok 

1. Szakmai nap bevezetése 

Jelenleg a választható képzéseken való részvétel esetlegesnek mondható, függ például attól, ki 
mennyire tartja hangsúlyosnak, hogy tudja megoldani a helyettesítést, mekkora összeget kíván e 
célra fordítani stb. 

Rendszeres gondot jelent például, hogy a népegészségügyi intézetek háziorvosi értekezletein 
alacsony a jelenlét, ami rendelési időkkel történő ütközésnek tudható be. Javaslatunkkal ezt a 
kérdést kezeli. 

Javasoljuk havi egy kötelező szakmai nap bevetését, például minden hó harmadik péntekjét. Ezen 
a napon a háziorvosok kötelezően vesznek részt esetleges szakmai továbbképzésen, melyet a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alap, Népegészségügyi Osztály, Egyetemi Klinika szervez háziorvosok 
számára. Ezen a napon nem történne a praxisokban munkavégzés, hanem megerősített ügyeleti 
ellátással kerülnének a betegek ellátásra. A rendszer bevezetése után ehhez az orvosok és betegek 
is alkalmazkodnának, így az esetleges torlódásokat kezelhetőnek tartjuk. 

A pénteki nap mellett szól az is, hogy adott esetben többnapos konferenciák megszervezése 
könnyebbé válik. 

Helyettesítési gond e helyzetben nem alakul ki, mindenki részt tud venni a kepézéseken, amelyen 
a megjelentést el is várhatja a szakmai irányító vagy az egészségbiztosító. 

A tervezet struktúra lehetőséget adna az adott térség dolgozóinak, hogy képzési tervüket a helyi 
igényekhez igazítsák. Amennyiben megvalósul a kollegiális vezető rendszere, ez a havi fórum 
annak hatékonyságát is emeli. 

Egyúttal a fenti szereplők belépésével csökkenteni lehet a gyógyszeripari vállalkozások iránti 
kitettséget is. 
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8.5. Kötelező szintentartó tanfolyam 

1. Tematika kötelező (minden tanfolyamon megjelenő) része 

Javasoljuk egyensúly kialakítását a tematikában, mivel jelenleg belgyógyászati túlsúlyúnak látjuk a 
tematikát. Három témakör-csoportot („pool”) javaslunk hozzávetőlegesen egyenlő arányban:  

1. szomatikus medicina, 

2. mentális betegségek felismerése, gondozása, pszichoszociális szempontok, 

3. praxisszervezés. 

Kötelező szintentartó tanfolyam esetében ezen túlmenően javasoljuk az egységes vizsgáztatás 
kidolgozását és bevezetését. 

 

2. Opcionális tematika 

A fent javasolt témakörökön túl a szervező tanszék saját hatáskörén belül további témákat szabhat 
meg. A javasolt új témák opcionális tematika esetében: 

a. egészségfejlesztés, egészségnevelés; 

b. új kompetenciák, hatáskörök; 

c. prehospitális sürgősségi ellátás (felnőtt, gyerek); 

d. palliatív ellátás háziorvosi fókusszal; 

e. jogi ismeretek (ügyelet, helyettesítés, betegjogok). 

További javaslataink Önálló akkreditált tanfolyam a praxisközösségek szervezésével és 
működtetésével kapcsolatban. 

 

8.6. Licenc képzések 

A magyar lakosság népegészségügyi mutatói arra ösztönöznek bennünket, hogy a nagy társadalmi 
jelentőséggel bíró krónikus betegségek megelőzéséért, szűréséért, hosszú távú gondozásáért 
felelős alapellátási rendszert számos ponton újragondoljuk, tökéletesítsük. Az egyik legfontosabb 
fejlődési irány az alapellátásban foglalkoztatott szakemberek képzettségének optimalizálása, 
kompetenciahatáraik bővítése. Az ilyen irányú erőfeszítéseket két csoportra oszthatjuk: 
általánosan elvárt kompetenciákat rendelhetünk az alapellátási dolgozók képzéséhez, és 
beszélhetünk egyéni döntés alapján speciális érdeklődés vagy ellátási igény miatt megszerzett 
kompetenciákról. Utóbbiak kapcsán a jelenlegi magyarországi helyzet meglehetősen szegényes. A 
mindennapi háziorvosi tevékenység mellett az államilag elismert szakképzés igen kemény 
erőfeszítések árán is alig teljesíthető. Az ambíciózus, belső fejlődési igénnyel rendelkező kollégák 
emiatt gyakran más képzési formák felé fordulnak; sokszor például természetgyógyászati irányban 
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fejlesztik kompetenciájukat. A licencképzés lehetősége nagyon jelentős előrelépés ezen a 
területen. 

A 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet alapján a szakorvosi licencek közül jelenleg a diabetológia, a 
hipertonológia, a palliatív orvoslás és a halottvizsgálati szakértő licenc szerezhető meg 
háziorvostani szakképesítéssel. Ezek azok a licencek, amelyek a jelenlegi képzési palettából 
„alapellátási licencként” értelmezhetőek. Ezek mellett azonban szükség van a licencképzések 
tematikai bővítésére, azaz olyan további licencek bevezetésére, amelyek jól használhatóak az 
alapellátásban. 

8.6.1. A licencek tematikai bővítése 

Számos más területen is el tudunk képzelni licencképzéseket. Fontos, hogy a licenc nem feltétlenül 
„egyszerűsített szakvizsga”, nem csak meglévő szakmakóddal rendelkező szakterületekhez lehet 
rendelni licencképzést, hanem a palliatív medicina képzéshez hasonlóan újonnan körvonalazott 
szubdiszciplinákban való jártasság kifejezésére is alkalmas. Mindenképpen olyan területeken van 
létjogosultsága a licencek körének bővítésének, ahol a nagy esetszám és a rendelkezésre álló 
járóbeteg-ellátási kapacitás szűkössége miatt úgyis a háziorvosi tevékenység körében valósul meg 
az adott probléma menedzselése. Néhány javaslat a licencek körének bővítéséhez:  

a. Pszichoszomatika licenc. Elsősorban német nyelvterületen a háziorvosképzésnek is 
hangsúlyos eleme a pszichoszomatika. Pszichoszomatika alatt azt a szemléletet értjük, amely 
alkalmassá tesz az alapvetően testi tünetekkel és organikus elváltozásokkal jellemezhető 
esetek, kórképek lélektani szempontból is történő megközelítésére, kezelésére. A háziorvoslás 
lényegét tekintve pszichoszomatikus helyzet – minden szakmai irányelv és jogszabály leszögezi 
a háziorvos holisztikus gondolkodásának szükségességét. A valóságban azonban kevés ilyen 
irányú képzési és egyéb támogatást kapnak az alapellátásban dolgozó kollégák, ezt az űrt 
pedig optimálisan licenc képzéssel lehetne kitölteni. 

b. Lipidológia licenc. Mind a primér, mind a szekunder prevencióban szerepel a lipid anyagcsere 
zavarainak a felismerése, kezelése, szövődmények kivédése. Ezekkel az eltérésekkel a 
családorvos találkozik leggyakrabban, és egy fókuszált képzés után eredményesen tudná 
alkalmazni mind a diagnosztikai, mind a kezelése irányelveket, elkerülve ezzel a felesleges 
szakorvosi viziteket (gyógyszer javaslat felírás). 

c. Mozgásszervi rehabilitációs licenc. Jelenleg a háziorvosoknak az ágyhoz kötött, 
mozgásképtelen pácienseik test-távoli gyógyászati segédeszközeinek rendeléséhez nincs meg 
a jogosultsága, ezeket a pácienseket mentővel kell a megfelelő jogosultsággal rendelkező 
szakellátó helyre szállíttatni, ahol rövid vizsgálat, és gyakran a háziorvos tanácsa (de 
hivatalosan nem javaslata) alapján rendelésre kerül a megfelelő gyógyászati segédeszköz. Ezt 
a folyamatot jelentősen leegyszerűsítené a háziorvosok gyógyászati segédeszköz rendelési 
jogosultságának elismerése. Kétségtelen, hogy erre a jelenlegi szakképzés nem készít fel, és az 
is világos, hogy a gyógyászati segédeszköz rendelés viszonylag jelentős költségvetési vonzata 
miatt ez a folyamat külön társadalombiztosítási kontrollt igényel. Mindezen problémákra 
optimális megoldásnak tűnik, hogy a mozgásszervi rehabilitációs licenc képzés elvégzését 
szabjuk feltételül a gyógyászati segédeszközök jelenleginél szélesebb körének 
rendelhetőségét. 
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d. Diagnosztika licenc. Jelenleg háziorvosi tevékenységen belül nincs jogosultság CT, MR és 
izotópos vizsgálatok elrendelésének. A laborvizsgálatok egy része szintén nem rendelhető 
háziorvos által, például egyes hormonok, immunológiai vizsgálatok, szérum fehérje 
elektroforézis stb. A gyakorló háziorvosok számára nehézség, hogy bár elméleti tudásuk 
meglenne bizonyos diagnosztikai vizsgálatok elrendeléséhez, a jogszabályi környezet ezt nem 
teszi lehetővé. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a fenti vizsgálatok költségvonzata miatt az állam 
részéről is érthető a vizsgálatok rendelésének korlátozása, szakma-specifikus feltételekhez 
történő rendelése. Mindezen problémákra optimális megoldásnak tűnik, hogy 
diagnosztikaorientált licencképzés elvégzéséhez társítsunk számos, az alapellátás számára 
jelenleg nem hozzáférhető diagnosztikai vizsgálat rendelhetőségét. 

8.6.2. A képzési forma újragondolása 

A licencképzések rendszerének áttekintésekor a legszembetűnőbb erősség a szükséges 
jártasságok, képzési elemek átgondolt volta. Az egyes képzésekhez előírt kórházi/szakrendelői 
gyakorlatok megszerzése azonban nem feltétlenül megoldható a kollégák jelentős része számára, 
miközben csak elmélettel nem lehet megfelelő jártasságot szerezni. A képzési forma fejlesztése 
során javasoljuk olyan új gyakorlati képzési technikák bevezetését, mint például a szakmai 
szupervízió melletti esetvezetés és esettanulmány elkészítése. 

Különösen fontos lenne a megoldások keresése a palliatív orvoslás licenc esetében, mivel a 
demográfiai trendek és az egészségügyi ellátás strukturális átalakulása miatt egyre inkább a 
családorvosok felé fog elmozdulni a palliatív betegek ellátása, az alapellátás szerepe e tekintetben 
erősödni fog. A családorvosok azonban jelenlegi leterheltségük miatt csak kis számban lesznek 
képesek megszerezni ezt a nagyon fontos licenct. 

A diabetológia és a hipertonológia licenc esetében javasoljuk a képzési idő csökkentését, mivel a 
családorvosi munka nagy részét a hipertóniás és diabéteszes betegek gondozása teszi ki, és a 
háziorvosok rendkívül járatosak ezen a területen. Emellett a szakmai továbbképzések is nagy 
számban foglalkoznak ezzel a két szakterülettel. Úgy véljük, hogy a háziorvosok által megszerzett 
elméleti tudás és gyakorlati jártasság lehetővé tenné a képzési idő csökkentését. 

8.6.3. A licencképzés jogi szabályozása 

A jogszabályi környezet módosítása is szükséges ahhoz, hogy a licencrendszerű képzési formákban 
történő jártasság szerzése valóban mélyítse az alapellátás gyógyító–megelőző tevékenységének 
hatékonyságát. Három ponton mindenképpen változásra van szükség. 

8.6.4. Kompetenciák 

A licenc alapján végzett tevékenység önálló felelősségi kört teremt az azt gyakorló orvos számára. 
A licenc képzések azonban csak akkor nyerik el valódi súlyukat, és a szakorvosi licencek akkor 
tudják teljesíteni a betegellátás gyakorlatában nekik szánt szerepet, ha jogszabályi szinten 
kerülnek rendezésre a jogosultságok. Ekkor képes a licenc rendszer arra, hogy a megfelelő 
képzettségű háziorvosok tehermentesítsék a szakorvosi ellátást, és egyúttal – valamelyest – 
mérsékeljék az ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségeket. 
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8.6.5. Finanszírozás 

A licencrendszer működéséhez szükség van a plusz tevékenység finanszírozásának biztosítására. A 
magasabb szintű képzettség megszerzése és a kibővült feladatok önálló felelősségi körrel történő 
ellátása akkor válik vonzóvá a háziorvosok számára, ha az ellentételezés megjelenik a praxisok 
finanszírozásában. Az ilyen jellegű finanszírozási protokollok kidolgozása projektünk önálló 
munkacsoportjának feladata. 

8.6.6. Szakmakódok 

A licencrendszerű képzések egy része önálló szakképzési rendszerek módosításával, 
tulajdonképpen egyszerűsítésével került kialakításra (pl. diabetológia, hipertonológia). Más 
licencrendszerű képzések elvégzése önálló, új kompetenciakörökben való jártasságot fejez ki (pl. 
palliatív medicina). Az ilyen licencek alapján történő gyógyító–megelőző tevékenységek 
adminisztrációjához önálló szakmakódok létrehozása szükséges, ez pedig feltételezi a vonatkozó 
jogszabályok módosítását. (7) 
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