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A családorvos adminisztrációja 
és szakértői tevékenysége

dr. Sirák András családorvos, Velence 

Tel/fax: 22/472 242   06/30 9 461 394

Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék  
Budapest 

Tanszékvezető: dr. Kalabay László

egyetemi tanár

Mi a családorvosi praxis

• Élő emberi közösség

• Azoknak a betegeknek a tárháza, akik 
bizalmukkal megtisztelték a háziorvost

• Területi ellátási kötelezettséggel (TEK)

• Területi ellátási kötelezettség nélkül 
(TEK-nélkül) 
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Praxis regiszter
• A praxisba bejelentkezett betegek listája

• Kartonsorszám: mindig a következő üres 
sorszámot adjuk

• Ha valaki kijelentkezik, meghal, a 
sorszáma foglalt marad

• Praxisból ki- majd vissza jelentkező: új 
kartonsorszám

• Vezetése számítógépen 

• (óvakodj a kockás füzettől)Sirák: Adminisztráció 3

Törzskarton
• Egy beteg törzslapja

• Személyi adatok TAJ. szám

• Anamnézis

• Krónikus betegségek

• Rizikótényezők

• Adatvédelem !!

• Számítógépes  nyilvántartás

• Frissíteni 2 évenként
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Be- és kijelentkezés

• Bejelentkezés - a beteg kezdeményezi

• Átjelentkezés A beteg írásos 
hozzájárulásával 

• A fogadó orvos kezdeményezi az előző 
orvos felé

• OEP ellenőrizheti

• Bejelenthető az adatok megérkezése előtt

• Mindig a legutolsó bejegyzés valid
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Heti jelentés

• Kizárólag a betegállományra vonatkozik

• A hét során táppénzen tartott, 

• kiírt és újonnan fölvett betegek

• A héten kiutalt táppénzes napok

• Jelentés interneten  

• Egy hétre max 7 nap utalható !
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Havi jelentés

• Változásjelentés – praxis létszám

• Ambuláns jelentés – nem a praxishoz 
tartozó ellátott betegek

• B-300 jelentés
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Változásjelentés (havi)

• Kizárólag a praxis létszámára vonatkozik

• Be-, kijelentkezettek, meghaltak

• OEP által kijelentett betegek (külföld)

• 18 év elértével a gyermekorvostól 
kijelenti az OEP

• Jelentése havonta 5.-ig 

• Jelentése interneten
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Ambuláns jelentés

• Személyi adatok - TAJ. szám

• Betegség adatai: status, dg, th.

• Intézkedés - táppénzbe vételi javaslat

• Aláírás - beteg - orvos

• Jelentése az OEP-nek havonta interneten
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B-300 jelentés

• A hónap során ellátott esetek TAJ száma 

• Diagnózis kódja 

• Rendelt gyógyszerek kódja

• Intézkedés (kórház, rtg stb.) kódja

• Titoktartás !?!?
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Éves jelentés

• Betegforgalmi adatok az elmúlt évről

• Összes vizsgálat

• Összes hívás

• Összes folyamatos ellátás

• Összes kórházi felvétel

• EKG, labor, rtg stb.

• Küldendő: ÁNTSZ + Statisztikai Hivatal
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Kórházba utalás

• Név, leánykori név, anyja neve, születési  
hely és idő, dátum

• TAJ

• Pecsétszám, praxis azonosító szám 

• Beutaló  BNO

• Naplószám 0-11 12-1-007  ahol 0 állandó, 
hónap, nap, 1 állandó, 007= napi sorszám

• Területi kórházi osztályok
Ágynyilvántartó (06-1) 3-116-000 12
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Kórházba utalás

• Területen kívüli beutalás

• Befogadó nyilatkozat

• „Visszatérő beteg”

• Beutalás elmeosztályra 
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Gondozási nyilvántartás

• Gondozandó betegségek

• Hipertónia, ISZB, diabetes, Asthma br. 
daganatos betegek, mozgásszervi betegek, 

• krónikus neur. betegek stb.

• Quality controll mérőszámai között 
fontos

• Számítógéppel vezethető

Sirák: Adminisztráció 14

Nővérnapló

• Nővér vezeti, orvos, szakfelügyelő 
ellenőrizheti 

• Önálló nővéri munka – orvosi utasítás

• Jelentés a tb. felé havonta interneten
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Forgalmi napló

• Napi forgalmi adatok

• Megjelenés - látogatás - hívás

• Intézkedések

• Számítógépen, kézzel
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Közgyógyellátás és kedvezménnyel 
rendelt gyógyszerek 

• Szakorvosi javaslat (kelte, javasló orvos 
pecsétszáma a receptre)

• Érvényesség időtartamára figyelni 

általában 6 hónap vagy 1 év

• Inkontinencia betétnél 2 év

Sirák: Adminisztráció 17 Sirák: Adminisztráció 18

Kábítószer rendelés 1

• 43/2005 (X.15.) + 44/2008 (XI.28.) EüM 
rendelet

• Kábítószer napló használata ajánlatos 
(bár a rendelet nem szól róla)

• ÁNTSZ jelentési kötelezettség megszűnt, 
viszont havonta összegezni kell a felírt 
mennyiséget

• Orvosi táska részére felírni készletben 
tartandó gyógyszert lehet (Morphin inj,  
Fentanyl inj). 
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Kábítószer rendelés 2
• Bevétel: dátum, mennyiség. 

• Kiadás: név, kor, cím, ráutaló diagnózis, 
kiadott mennyiség.

• Bevételét-kiadását tételesen könyvelni 
kell

• Kábítószer nyilvántartásba is be kell 
vezetni (5. melléklet)

• Recept 1 példányban, havonta

• Nem scat.orig, hanem tabl, amp számmal 
jelezni a mennyiséget, de ez a doboz 
tartalmával osztható legyen Sirák: Adminisztráció 20

Kábítószer rendelés 3

• Alapvetően a saját háziorvos jogosult 
kábítószer rendelésre. Egyéb (ügyeletes) 
orvos csak max 15 napig első alkalommal

• Felírás a lejárat előtti 3 napon belül 
történik, a kiadás a felírást követő 5 
munkanapon belül (azután nem!!)

• Felírás szabályai: előíratnak megfelelő napi 
adagolás, mennyiség a dobozzal osztható 
legyen (egész doboz kiszolgálása)

• Hatóanyag tartalom számmal-betűvel
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Kábítószer rendelés 4
• Első alkalommal a gyógyszertár felé 

kitöltendő az 1. számú melléklet 
„Értesítő a gyógyszertár részére 
ellenőrzött szer rendeléséről”

• Kód: a rendelő háziorvos által 
képzett egyéni kód

• Pl.:   2015/001

2015/002… stb.

Recept minta 1

Rp.

Inj. Morphinum hydrochloricum 2%

Cont milligrammata viginti (0.020)

Amp orig No sexaginta (LX)

DS Suo nomine. Napi 2x1 amp
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Recept minta 2

Durogesic TTS-50 Fentanyl tapasz

Cont mikrogrammata quinquaginta/hora 

(0.000050 / hora)

No decem (X)

DS 72 óránként 1 tapasz

Sirák: Adminisztráció 23 Sirák: Adminisztráció 24

Táppénz
• Legyünk jóindulatúak, határesetek.

• Mikor kötelező ? (panaritium + konyhai 
munka, hypertonia + buszvezető)

• Üzemi baleset: jegyzőkönyv + határozat 
az OEP-től

• Utólagos táppénzbe vétel max. 5 nap

• Adminisztráció tp. napló, igazolások

• Elveszett tp. igazolás, 

• Két igazolás ugyanarra az időszakra 
(lehet)
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Jogosítvány + kishajóvezetői 
jogosítvány
• Jó alkalom a "beteg" vizsgálatára

• Kinek adhatjuk meg ?  

• Kategóriák: minden kategóriában adható

• Csoport: 1. úrvezető – 2. hivatásos

• 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet

• 16/2008. (IV. 24.) EüM rendelet 

• 19/2010. (XII. 23.) NEFMI rendelet
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Mit vizsgálunk ? 

• Belgyógy anamnézis és fiz. 
vizsgálatok, neurológiai 
anamnézis és fiz. vizsgálatok

• Eszmélet- és tudatzavarok !!  

• Látásélesség, színlátás

Ki adhatja meg?

• Alapvetően a saját háziorvos 1. és 2. 
csoportban is 

• A tartózkodási hely szerinti háziorvos

• Fizetni ott kell, ahol megkapta a beteg

• Saját háziorvos értesítése 15 napon belül
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Meddig  ? 

1. csoport (úrvezető)

17-50 évig max.     10 év

50-60 évig max.       5 év

60-70 évig max.       3 év

70 év fölött max.      2 év

2. csoport (hivatásos) 18-50 évig max…….5 év

50-60 évig max……3 év

60 év felett max……2 év
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Visszavonás, kizáró okok

Elveszett jogosítvány, hosszabbítás külön 
iraton (vagy a vizsgálatról utólagos 
igazolás, vagy új vizsgálat)

Külföldi jogosítvány honosítása (= hazai 
beteg alkalmassági vizsgálata), hazai 
bejelentett lakcím kell

Jelzés az Okmányiroda felé ha nem 
alkalmas

Okmányiroda adja ki a jogosítványt
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Lőfegyver
Csak a saját háziorvos végezheti

Jogosítvánnyal együtt is vizsgálható

Csak sport és önvédelmi célú (2. csoport)

Rendőrség adja ki, nem az Okmányiroda

Hány évre ? 

18 év alatt nem !!

18-40 évig            10 évente

40-60 év között     5 évente

60-70 év között    3 évente

70 év fölött        2 évente

Kizáró okok

Psichológiai vizsgálat először kötelező
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Az igazolás
Igazolom, hogy nevezett sport és/vagy 

önvédelmi célú

• Golyós vadász lőfegyver

• Sörétes vadász lőfegyver 

• Golyós marok lőfegyver

• Gáz riasztófegyver 

tartására orvosilag alkalmas

Mettől meddig (napra pontosan)

Eü alkalmasság 2. csoport.
Sirák: Adminisztráció 31 Sirák: Adminisztráció 32

Látlelet, véralkohol

Kinek a kérésére ? Rendőrség ill. maga a 
sértett

Mit kell feltüntetni ? Kiegészítő vizsgálatok   
(Trauma, rtg, nőgyógyászat stb.)

Véralkohol 

rendőrség kérésére, 

nem a helyszínen vesszük !

nem verekedünk a beteggel !
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Fizetés 

• Számla a Rendőrség felé

• Kettős vérvétel: értelme csak a ráívásnál 
van, mégis el kell végezni, ha a hatóság 
kéri, fizetni is kétszer kell

• Adott időpontban + 1 óra múlva

• Kettős vérvétel = kettős fizetés
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Igazolások 2

Fogyatékosság megállapítása

Látás, hallás, mozgáskorlátozott, értelmi 
fogyatékos ill. halmozott 
fogyatékosság. Igazolás a háziorvostól, 
ORSZI/NRSZH bírálja el

Mozgáskorlátozottnál a kulcskérdés a 
kerekesszék (?)
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Beszámíthatóság, gondnokság
Ideiglenes gondnokság: jegyző, gyámhatóság

Végleges gondnokság: bírósági határozat 
szükséges

Végrendelethez: „csak adjon egy papírt…”

Ilyen igazolást háziorvos nem adhat

Igazságügyi elmeorvos szakértő feladatköre

Szoc. otthoni elhelyezés

Csak akkor, ha a beteg is kéri, ...
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Köszönöm 
megtisztelő 
figyelmüket

Dr. Sirák András

angelika@t-online.hu


