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Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos  X X 
Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (gyermek 
tracheostoma ellátásában jártas) 

EK EK EK 

Idegsebészet szakorvos (gyermekkorúak ellátásában 
speciális jártassággal) 

EK EK EK 

Ortopédia szakorvos (gyermekortopédiai 
gyakorlattal) 

EK EK EK 

Urológia szakorvos (neurourológiában jártas) EK EK EK 
Pszichiátria szakorvos/gyermek- és ifjúság-
pszichiátria szakorvos 

EK EK EK 

Gyermek tüd gyógyászat szakorvos (bronchológiai 
gyakorlat) 

EK EK EK 

További szakmai feltételek:    
Az osztály (részleg) ágyszáma 10-15 5 (3) 5 (3) 
További feltételek az egyes programok REP-jében 
rögzítettek szerint 

kötelez  kötelez  kötelez  

 Megjegyzés: 

 * Osztályvezet ként minimális óraszám heti 15 óra; egy f  legfeljebb három, a szakképesítésének megfelel  
jelleg  osztálynak lehet a vezet je. Egy osztályvezet höz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

 ** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt id szakból a 
szakképesítésnek megfelel  rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendel ben töltött 
id a, a szakvizsgát megel z  id szakból – a képzés id szakára is vonatkozóan – a rehabilitációs 
osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendel ben töltött id b la az az id , amit az adott 
id szakban képzési akkreditációval rendelkez  osztályon töltött. Az el z ek bármelyikét az Egészségügyi 
Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: 
Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a f orvosi alkalmasság 
elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta. 
a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb 
részmunkaid  esetén legfeljebb 50%-ban számítható be. 
b 2012 el tt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium.  
 
*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha 
neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak. 

**** A feltételnek 2015. július 1-jét l kell megfelelni. Folyosón található fürd szoba a kórterem mellett vagy a 
szemben lév  folyosó oldalon elfogadható, fürd szobánként maximum 6 ágyra vonatkozóan. 
 

  
 
 Kardiológiai rehabilitáció  Szakmakód:  4003 

   
 Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei 

16. program: kardiológiai betegségek miatt szükséges 
rehabilitáció 

 Progresszivitási szint 

  I. II. III. 

Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 
ágyanként ágyarányosan) 

   

Összes orvos (a rehabilitációs szakorvosi létszámot 
kivéve az orvoslétszám a vegyes  szervezés  osztály 
esetében a teljes osztályra ágy-arányosan) 
Közülük az osztály vezet je*: orvosi rehabilitáció 
kardiológia területén szakorvosa vagy rehabilitációs 
szakorvos kardiológiai szakvizsgával 

0,7 (0,5) 0,8 (0,6) 0,9 (0,8) 

Osztályvezet  rehabilitációs szakterületen igazolt 
szakmai gyakorlata (év)** 

3 5 7 

További rehabilitációs szakorvos teljes 
munkaid ben/(részmunkaid ben) 

1 vagy (1) 1 + (1) 1 + (1) 

Az összes orvos közül rehabilitációs szakorvos az 
osztály vezet jét is beleértve 

0,2 (0,15) 0,3 (0,2) 0,3 (0,2) 

További kardiológus szakorvos 0,4 (0,25) 0,4 (0,3) 0,5 (0,5) 
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Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás 

rehabilitációs szakorvosa (orvosi rehabilitáció 

mozgásszervi/pulmonológiai; mozgásszervi 

rehabilitáció; fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás) fenti sorban megadott létszámon belül 

minimálisan napi 1 órában 

  X 

Orvos 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, 

gyógytornász) 

X X X 

Klinikai szakpszichológus/pszichológus X X X 

Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység 

terapeuta/életmód tanácsadó-egészségnevel  

EL X X 

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak 

szerint 

EL EL X 

Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott 

ápolói létszámot ide nem értve 

2,2 2,2 2,6 

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +    

EKG-készülék (12-csatornás) X X X 

Terheléses EKG-rendszer EL EL X 

Spiroergometriás mér hely EK EL EL 

ABPM-vérnyomásmonitor EK EL X 

Légzésfunkciómér  eszközök EL EL EL 

Vérgázanalizátor EL EL EL 

Defibrillátor X X X 

Speciális tevékenység esetén az adott szakmai terület 

tárgyi feltételei (ld. alaptevékenységek/pulmonológiai 

rehabilitáció) 

  EL 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:       

Echocardiographia EL EL EL 

Holter-EKG EL EL EL 

Coronarographia EK EK EK 

Nukleáris medicina EK EK EK 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL EL 

Radiológia EL EL EL 

Fizioterápia: tornaterem EL EL EL 

Edz  járópad EL EL EL 

Edz  tréningkerékpár EL EL X 

Elektroterápia, ultrahangkezelés EL EL EL 

Hidroterápia/balneoterápia EK EK EL 

Uszoda EK EK EK 

Oktatótermek és eszközök EL EL EL 

Intenzív osztály/Kardiológiai Szakmaspecifikus rz  EK EK EK 

További szakmai feltételek:       

Vállalt b vített csomagban nyújtandó Rehabilitációs 

Ellátási Programok szakmai feltételeinek 

rendelkezésre állása 

  X X 

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális 

feltételeinek III. szint  megléte 

   X 

Osztály ágyszáma 15-80 15-80 15-80 

Speciális tevékenység esetén az adott szakmai terület 

speciális diagnosztikai és szakmai feltételei (ld. 

alaptevékenységek/pulmonológiai rehabilitáció) 

  EL 

További feltételek az egyes programok REP-jében 

rögzítettek szerint 

kötelez  kötelez  kötelez  

 * Osztályvezet ként minimális óraszám heti 10 óra; egy f  legfeljebb három, a szakképesítésének megfelel  

jelleg  osztálynak lehet a vezet je. Egy osztályvezet höz mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

 ** A rehabilitációs szakorvos szakmai gyakorlatába beszámít a szakvizsga óta eltelt id szakból a 
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szakképesítésnek megfelel  rehabilitációs osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián/ szakrendel ben töltött 
id a, a szakvizsgát megel z  id szakból – a képzés id szakára is vonatkozóan – a rehabilitációs 
osztályon/nappali ellátóban/szakambulancián / szakrendel ben töltött id b la az az id , amit az adott 
id szakban képzési akkreditációval rendelkez  osztályon töltött. Az el z ek bármelyikét az Egészségügyi 
Szakmai Kollégium Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz Tanácsa (a továbbiakban: 
Tanács) egyéni mérlegelés alapján fogadja el. Külön kérelem nem szükséges, ha a f orvosi alkalmasság 
elbírálásakor a szakmai gyakorlatot korábban az adott ellátó helyre és ellátási szintre a Tanácsb már elfogadta. 
a Az alkalmazás jogviszonya: közalkalmazott vagy vállalkozó; az alkalmazás ideje heti 20 óránál kevesebb 
részmunkaid  esetén legfeljebb 50%-ban számítható be. 
b 2012 el tt: Rehabilitációs Szakmai Kollégium. 
 

 

Nappali járóbeteg szakellátás 
Kardiológiai rehabilitációs nappali járóbeteg szakellátás minimumfeltételei  

(REP 16.) 
 

 20 beteglétszám/nap egységre   
Személyi feltételek: (FTE)   
Kardiológiai rehabilitációs szakorvos [orvosi rehabilitáció (kardiológia)] 0,5 
Orvos 0,5 
A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, 

gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens] 

X 

Egészség nevel /Életmód tanácsadó terapeuta 0,5 
Klinikai szakpszichológus/pszichológus 0,25 
Szociális munkatárs EL 
Építészeti feltételek:  
Akadálymentes építészeti környezet X 
A rendel  általános feltételei + X 
Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén - minimum 20 m2 (egyszerre - fekve tornáztatott 
betegenként 4 m2] 

X 

Pihen  helyiség, WC, zuhanyzó, öltöz  (férfi, n i) X 
Közösségi/oktató helyiség (étkezésre alkalmas) X 
Étkeztetés feltételei X 
Tárgyi feltételek:  
A rendel  általános feltételei + X 
Edz  kerékpár/futószalag (min. 5 db) X 
Egyéb tréning eszközök, sportszerek X 
EKG készülék (12 elv.) X 
Újraéleszt  táska/tálca X 
Defibrillátor X 
Orvos (belgyógyász, kardiológus) jelenléte a mozgásprogram teljes id tartama alatt X 
Intenzív kardiológiai háttér EL (max. 30 

perc) 
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:  
Echocardiographia EL 
Terheléses EKG rendszer EL 
Spiroergometriás mér hely EK 
UH EL 
CT EK 
Holter EKG X 
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK 
Nukleáris medicina EK 
Légzésfunkciós eszközök EL 
ABPM Vérnyomás monitor X 
Vérgáz analizátor EK 
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Járóbeteg szakellátás 

 
Kardiovascularis betegek rehabilitációja minden életkorban, REP 16 
A kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakorvosi rendelés ellátási szintjei: 
A járóbeteg kardiológiai rehabilitáció fekv beteg háttérrel vagy anélkül, teljes rehabilitációs team jelenlétével 

 
Kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakellátás minimumfeltételei 

  Szakrendelés Szakambulancia 

Személyi feltételek: (FTE)     
Vezet je: orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy 
rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával 

1 1 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint 

[dietetikus, gyógytornász, (szak)asszisztens] 

X X 

Klinikai szakpszichológus/pszichológus X X (K) 
Életmód-tanácsadó egészségnevel , szociális munkatárs EL X (K) 
Tárgyi feltételek: a rendel  általános feltételei +   

Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén - minimum 20 m2 (egyszerre 

- fekve tornáztatott betegenként 4 m2] 

X X 

Oktatóterem és -eszközök X X 
Edz  kerékpár/futószalag X (K) X (K) 
EKG-készülék (12-csatornás) X X 
Újraéleszt  táska/tálca X X 
Defibrillátor X X 
Számítógép/nyomtató X X 
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:   
Echocardiographia EL (K) X (K) 
Terheléses EKG rendszer EL (K) X (K) 
Spiroergometriás mér hely EL EL 
Radiológia (egyéb, nem mellkasi) EL EL 
Holter EKG EL (K) X (K) 
Orvosi laboratóriumi diagnosztika EL EL 
Nukleáris medicina EL EL 
Légzésfunkciós eszközök X (K) X (K) 
ABPM Vérnyomás monitor EL (K) X (K) 
Vérgáz analizátor vagy Pulzoximéter EL EL 
Területi kardiológiai fekv beteg-ellátó intézmény X X 

K: intézményi szinten, más részleggel közösen is megvalósítható. 

 
 Tüd gyógyászati és légzésrehabilitáció   Szakmakód:   1903 

 

Tüd gyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei 

 
Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges 

rehabilitáció: 17. program 
Progresszivitási szint 

  I. II. III. 

Személyi feltételek: (FTE)     
Összes orvos 15 ágyanként, illetve további 15 
ágyanként ágyarányosan (a rehabilitációs szakorvosi 
létszámot kivéve az orvoslétszám a vegyes 
szervezés  osztály esetében a teljes osztályra ágy-
arányosan)  
Közülük az osztály vezet je*: tüd gyógyászat 
szakorvos alapképzettséggel (legalább 10 éves 
tüd gyógyászat szakvizsgával) rendelkez  
rehabilitációs szakorvos (orvosi rehabilitáció 
tüd gyógyászat vagy mozgásszervi rehabilitáció 
területén) 

0,7 (0,5) 0,8 (0,6) 0,9 (0,8) 


