
  1. számú melléklet 

A Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) szolgáltatása a 2200 „Rehabilitációs medicina 

alaptevékenységek” keretében 

 

A rehabilitációs medicina alaptevékenységekbe összesen 27 REP tartozik: 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1, 

4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 7-1, 7-2, 7-3, 8-2, 9-1 multitrauma, 10-1, 10-2, 10-3, 11, 12 és 

13 REP-ek. Ezen felül kiemelt tevékenységek (6-1, 8-1, 9-1 polytaruma, 14, 15) ellátása is történhet az 

alaptevékenységet végző osztályokon meghatározott körülmények között. A felsoroltakat un. REP 

profilokba soroltuk, a REP csoportok a hasonló tevékenységeket foglalják magukba. Összesen 5 REP-

csoportot képeztünk: 

(1) NEU: Neurológiai rehabilitációs programok profilja: 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 3-1 (nem traumás), 4-

4, 10-1 

(2) REU: Reumatológiai rehabilitációs programok profilja: 4-1 (nem traumás), 4-3, 5-1, 5-2, 5-3  

(3) AMP: Amputációval – érbetegséggel összefüggő rehabilitációs programok profilja: 6-2, 6-3, 7-1, 

7-2, 7-3 

(4) TR: Traumát követő rehabilitációs programok profilja:  3-1 (traumás), 4-1 (traumás), 7-1, 8-1, 9-

1multitaruma , 9-2 

(5) GA: Gastroenterológiai rehabilitációs profil: 10-3. 

Bármelyik csoporthoz kapcsolódó (önállóan csoportot nem képező) REP-ek: 4-2, 8-2, 10-2, 12 és 13. 

A fentieket részletező táblázat az 2/A. számú Melléklet. 

 

A REP profilok készítése azért szükséges, mert a magyarországi rehabilitációs medicina 

alaptevékenységet végző osztályok eltérő adottságokkal rendelkeznek, hagyományaik, 

felkészültségük alapján nem terhelhetők azonos területi ellátási kötelezettséggel. A meglévő 

adottságokra építve minden szolgáltató eldöntheti, hogy mely rehabilitációs ellátási program 

csoport(ok) végzését vállalja.  

REP profilok megválasztása: 

I-II progresszivitási szinten: Minden 2200 szakmakóddal rendelkező osztály esetében a szolgáltatónak 

választania kell a fenti REP profilok közül. Azt kell mérlegelni, hogy melyek végzéséhez vannak meg a 

feltételei I. illetve II. szinten. Választható mind az öt REP profil, de bármelyik egy önmagában is, 

illetve két, három vagy négy REP profil tetszőleges összetételben. Minden választott REP profilban, az 

adott szinthez sorolt összes REP szolgáltatását végezni kell. Több REP profil választásakor 

előfordulhat, hogy az egyes REP profilok eltérő progresszivitási szint besorolásba tartoznak. A REP 

profilok választására tett nyilatkozat alapján az OTH ellenőrzi az egyes profilok progresszivitási 

szintnek való megfelelését. Egy szakmakódhoz tartozó „rehabilitációs medicina alaptevékenységek” 

megnevezésű osztályon tehát többféle REP profil, és többféle progresszivitási szintű rehabilitációs 

ellátás történhet. 

A III. progresszivitási szint rendelkezésre állást jelent olyan betegek rehabilitációs ellátásához, akiknek 

valamely programban speciális rehabilitációs ellátásra van szükségük. A speciális rehabilitációs 
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ellátások megnevezése és annak leírása, hogy mely REP-ekhez tartozhatnak, tételesen fel van sorolva 

a 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben. A részletes feltételeket a REP Szabálykönyv tartalmazza. Ennek 

jogszabályi megjelentetéséig a szempontok kivonatolt formában mellékelve vannak (1., 2.  számú 

Táblázat). A III szintű ellátásokra vonatkozó feltételek meglétét nem csak az OTH ellenőrzi, de az ESZK 

Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati-segédeszköz Tagozatának a támogató véleménye is 

szükséges ahhoz, hogy bármely szolgáltató ilyen ellátás(ok) végzésére OTH engedélyt kapjon. A 

szakmai véleményezésre elsősorban az ellátás megfelelő minőségének biztosítása és a lakosság 

szükségleteihez igazodó kapacitások kialakítása érdekében van szükség. A speciális ellátásokat 

jellemzően néhány (esetenként az országban egy-két) szolgáltató végzi, így ezek területi 

összehangolása is szükséges. Utóbbi betegút szervezés keretében valósulhat meg. A III. szinten 

nyújtható rehabilitációs tevékenységek ESZK Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati-

segédeszköz Tagozat felé történő bemutatásához szolgál a 3. számú Melléklet, amelynek kitöltését 

kérjük azon szolgáltatóktól, akik valamely REP profilban III. szintű ellátást kívánnak nyújtani.  

 

A Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) szolgáltatása a 2205 gyermekgyógyászati rehabilitáció 

keretében 

 

A gyermekgyógyászati rehabilitációs tevékenységek közé öt kizárólag gyermekkorúakat érintő (18-1, 

18-2, 18-3, 18-4, 18-5), 13 alaptevékenységet érintő, felnőtt és gyermekkorban egyaránt 

szolgáltatható alaptevékenység (2-1, 3-1, 5-1, 7-3, 8-1, 9-1multitaruma, 9-2, 10-1, 10-2, 10-3, 11) vagy 

szubspecialitásba tartozó tevékenység (17-3, 17-4) lehet. Ezen túl speciális feltételek esetén egyes 

kiemelt tevékenységek (8-1, 9-1polytaruma, 14, 15) is szolgáltathatók a 2205 szakmakódú 

osztályokon. A felsoroltakat un. REP profilokba soroltuk, a REP profilok a hasonló tevékenységeket 

foglalják magukba. Összesen 3 REP profilt képeztünk: 

(1) VEGY: Vegyes gyermekgyógyászati rehabilitációs profil18-1, 18-2, 18-4, 18-5, 2-1, 3-1, 10-1, 

10-2, 10-3, 11 

(2) MS: Musculo-sceletalis gyermekgyógyászati rehabilitációs profil: 18-3, 5-1, 7-3, 8-1, 9-

1multiTR, 9-2 

(3) PU: Pulmonológiai gyermekgyógyászati rehabilitációs profil: 17-3, 17-4 

A fentieket részletező táblázat az 2/C. számú Melléklet. 

 

A REP profilok készítése azért szükséges, mert a magyarországi gyermekgyógyászati rehabilitációs 

tevékenységet végző osztályok eltérő adottságokkal rendelkeznek, hagyományaik, felkészültségük 

alapján nem terhelhetők azonos területi ellátási kötelezettséggel. A meglévő adottságokra építve 

minden szolgáltató eldöntheti, hogy mely rehabilitációs ellátási program profil(ok) végzését 

vállalja.  

REP profilok megválasztása: 

I-II progresszivitási szinten: Minden 2205 szakmakóddal rendelkező osztály esetében a szolgáltatónak 

választania kell a fenti REP profilok közül. Azt kell mérlegelni, hogy melyek végzéséhez vannak meg a 
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feltételei I. illetve II. szinten. Választható mind a három REP profil, de bármelyik egy önmagában is, 

illetve két REP profil tetszőleges összetételben. Minden választott REP profilban, az adott szinthez 

sorolt összes REP szolgáltatását végezni kell. Több REP profil választásakor előfordulhat, hogy az 

egyes REP profilok elérő progresszivitási szint besorolásba tartoznak. A REP profilok választására tett 

nyilatkozat alapján az OTH ellenőrzi az egyes profilok progresszivitási szintnek való megfelelését. Egy 

szakmakódhoz tartozó „gyermekgyógyászati rehabilitáció” megnevezésű osztályon tehát többféle 

REP profil, és többféle progresszivitási szintű rehabilitációs ellátás történhet. 

A III. progresszivitási szint rendelkezésre állást jelent olyan gyermekek rehabilitációs ellátásához, 

akiknek valamely programban speciális rehabilitációs ellátásra van szükségük. A speciális 

rehabilitációs ellátások megnevezése és annak leírása, hogy mely REP-ekhez tartozhatnak, tételesen 

fel van sorolva a 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben. A részletes feltételeket a REP Szabálykönyv 

tartalmazza. Ennek jogszabályi megjelentetéséig a szempontok kivonatolt formában mellékelve 

vannak (1., 2. számú Táblázat). A III szintű ellátásokra vonatkozó feltételek meglétét nem csak az OTH 

ellenőrzi, de az ESZK Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati-segédeszköz Tagozatának a 

támogató véleménye is szükséges ahhoz, hogy bármely szolgáltató ilyen ellátás(ok) végzésére OTH 

engedélyt kapjon. A szakmai véleményezésre elsősorban az ellátás megfelelő minőségének 

biztosítása és a lakosság szükségleteihez igazodó kapacitások kialakítása érdekében van szükség. A 

speciális ellátásokat jellemzően néhány (esetenként az országban egy-két) szolgáltató végzi, így ezek 

területi összehangolása is szükséges. Utóbbi betegút szervezés keretében valósulhat meg. A III. 

szinten nyújtható rehabilitációs tevékenységek ESZK Fizikális Medicina Rehabilitáció és Gyógyászati-

segédeszköz Tagozat felé történő bemutatásához szolgál a 3. számú Melléklet, amelynek kitöltését 

kérjük azon szolgáltatóktól, akik valamely REP profilban III. szintű ellátást kívánnak nyújtani. 

 

A Rehabilitációs Ellátási Programok (REP) szolgáltatása a 4003 „kardiológiai rehabilitáció” és 1703 

„pulmonológiai rehabilitáció” keretében 

 

A kardiológiai és a pulmonológiai rehabilitáció esetében az adott szubdiszciplinát jellemző REP-ek 

egyetlen REP profilt képeznek. A szolgáltatót progresszivitási szintje I. vagy II. lehet. A II. szintre sorolt 

szolgáltatók aspirálhatnak III. szintű besorolásra, amennyiben a kardiológiai illetve pulmonológiai 

rehabilitációban a III. szinten nevesített ellátásokat biztosítani tudják. A 2200 és a 2205 szakmakódú 

osztályokra vonatkozó eljárásrenddel azonos módon lehet a III. szintű ellátásokra jogosultságot 

szerezni. A releváns részletek az 2/B. számú mellékletben, az 1., 2. számú Táblázatban, , és a  3. 

számú Mellékletekben találhatók.  


