8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az intézeten kívüli szülésrıl szóló
szabályozással összefüggı módosításáról
Hatályosság: 2011.04.01 - 2011.04.02

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4)
bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységrıl szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7)
bekezdés b) pontjában, valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2)
bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d)pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. § tekintetében az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2)
bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következıket rendelem el:
1. § A kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı betegségek megelızését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szőrıvizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 4. § f) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
(Az életkorhoz kötött szőrıvizsgálatok közül)
„f) az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti szőrıvizsgálatok elvégzése – az f) alpontja
kivételével – a fekvıbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nıgyógyászati osztálya, illetve újszülött
osztálya vagy az újszülöttet ellátó neonatológiai osztály (PIC), valamint intézeten kívüli
szülés esetén az újszülött vizsgálatát végzı gyermekgyógyász szakorvos feladatkörébe
tartozik. Az 1. számú melléklet 1. pontf) alpontjában felsorolt vizsgálatok esetében a
laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére a külön jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltató
jogosult (szolgáltatók jogosultak),”
f) az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti szőrıvizsgálatok elvégzése – az f) alpontja
kivételével – a fekvıbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nıgyógyászati osztálya, illetve újszülött
osztálya vagy az újszülöttet ellátó neonatológiai osztály (PIC) feladatkörébe tartozik. Az 1.
számú melléklet 1. pont f) alpontjában felsorolt vizsgálatok esetében a laboratóriumi
vizsgálatok elvégzésére a külön jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltató jogosult
(szolgáltatók jogosultak).
2. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
[A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos által a (2) bekezdésben foglaltakon túl
ellátandó feladatok:]
„b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemık és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása, ezen túlmenıen intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés
megtörténtétıl számított 4–7 napon belül történı meglátogatása,”
b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemık és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása,

3. § Az egészségügyi szolgáltatók és mőködési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az
egészségügyi szakmai jegyzékrıl szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát
veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erıforrás miniszter

1. melléklet a 8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet 1.4. pont „04 Szülészet-nıgyógyászat” alpontja helyébe a
következı rendelkezés lép:
„04 Szülészet-nıgyógyászat
0400 általános szülészet-nıgyógyászat (orvosi)
0401 terhesgondozás (orvosi)
0402 nıgyógyászati onkológiai szőrés
0403 In vitro fertilizáció (IVF) – *sze*
0404 intézeten kívüli szülészeti és újszülött ellátás
04 Szülészet-nıgyógyászat
0400 általános szülészet-nıgyógyászat
0401 terhesgondozás (orvosi)
0402 nıgyógyászati onkológiai szőrés
0403 In vitro fertilizáció (IVF) – *sze*
Más elsıdleges szakmai fıcsoportba sorolt, e fıcsoportban is engedélyezhetı szakmák:
0507 gyermeknıgyógyászat – *sze*
1404 menopauza és oszteoporózis rendelés – *sze*
2204 nıgyógyászati rehabilitáció
5304 nıgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze*
6104 átültetési és visszaültetési célú csontvelıi, perifériás és köldökvér sejt/ıssejt győjtés
(kizárólag ıssejtre vonatkozóan)”
Más elsıdleges szakmai fıcsoportba sorolt, e fıcsoportban is engedélyezhetı szakmák:
0507 gyermeknıgyógyászat – *sze*
1404 menopauza és oszteoporózis rendelés – *sze*
2204 nıgyógyászati rehabilitáció
5304 nıgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze*
6104 átültetési és visszaültetési célú csontvelıi, perifériás és köldökvér sejt/ıssejt győjtés
(kizárólag ıssejtre vonatkozóan)
2. Az R. 2. számú melléklet 1.4. pont „73 Betegápolás” alpontja helyébe a következı
rendelkezés lép:
„73 Betegápolás
7301 szakápolás a foglalkozás-egészségügyben
7302 pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné
7303 csecsemı- és gyermekszakápolás
7304 otthoni szakápolás
7305 szakápolás (szakápolói szakképesítéssel külön jogszabályban meghatározottak alapján)
7306 hospice (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel)
7307 körzeti közösségi szakápolás
7308 szülésznıi ellátás (intézeti)
7309 intézeten kívüli szülésznıi ellátás”
73 Betegápolás
7301 szakápolás a foglalkozás-egészségügyben
7302 pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné
7303 csecsemı- és gyermekszakápolás
7304 otthoni szakápolás

7305 szakápolás (szakápolói szakképesítéssel külön jogszabályban meghatározottak alapján)
7306 hospice (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel)
7307 körzeti közösségi szakápolás

