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Progresszív ellátási szintek 
 

Fekvőbeteg ellátás: 

I. szint 

Jellemzően a lakossági tömegigényeket kielégítő, speciális feltételeket nem igénylő 

alapcsomagban (ACS) nyújtható rehabilitációs szolgáltatások tartoznak ide: (1) olyan 

rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az adott programokra vonatkozó alapcsomag 

szintű feltételek elegendőek; (2) a team tagjainak kellő ismerete és gyakorlata van az adott 

program/alprogram nyújtásában. 

Jellemző szolgáltatók: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, 

Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13*) vagy szubspecialitásnak megfelelő 

tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció – szakmakód: 4003, REP 16; pulmonológiai és 

légzés rehabilitáció – szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció 

– szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak) 

alapcsomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók. 

II. szint 

Jellemzően a lakosság jelentős részét érintő rehabilitációs szükségleteket bővített ellátási 

csomag (BCS) szintjén nyújtó szolgáltatások tartoznak ebbe a körbe. Ritkábban olyan nem 

emelt szintű ellátások, amelyek a viszonylag csekélyebb lakossági szükségletek miatt nem 

minden megyében vagy térségben kell, hogy rendelkezésre álljanak. 

Jellemző szolgáltatók: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, 

Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13*) vagy szubspecialitásnak megfelelő 

tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció – szakmakód: 4003, REP 16; pulmonológiai és 

légzés rehabilitáció – szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció 

– szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak) bővített 

csomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók. 

III. szint 

A speciális programokat jellemzően az adott feladatra nevesített szolgáltatónál szükséges 

térségi szinten biztosítani, miután az ellátási szükséglet emelt szintű, speciális szolgáltatások 

rendelkezésre állását tételezi fel: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez az 

adott programokra vonatkozó emelt szintű szakmai gyakorlat és feltételek szükségesek; (2) az 

adott ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb ellátási feltétel folyamatosan és emelt 

szinten rendelkezésre áll. 

Jellemző szolgáltatók: rehabilitációs medicinában alaptevékenységeket (szakmakód: 2200, 

Rehabilitációs Ellátási Program, REP: 1-13*) vagy szubspecialitásnak megfelelő 

tevékenységet (kardiológiai rehabilitáció – szakmakód: 4003, REP 16; pulmonológiai és 

légzés rehabilitáció – szakmakód: 1903, REP 17; valamint csecsemő és gyermek rehabilitáció 

– szakmakód: 2205, REP 18 és az 1-13 REP-ek közül a gyermekkorúakra relevánsak) bővített 

csomag szinten nyújtó fekvőbeteg-ellátó szolgáltatók közül azok, amelyek egyes speciális 

programok nyújtására is képesek, ehhez kellő gyakorlattal és megfelelő feltételekkel 

rendelkeznek. A III. szintű ellátók ellátják a többszörös (összetett) fogyatékossággal élő 

személyeket is, olyan szakmai profilú ellátó egységben, amely miatt aktuálisan elsősorban 



szükséges elsőbbségi rehabilitációt végezni. Utóbbit ajánlatos olyan ellátóhelyen vállalni, ahol 

többféle rehabilitációs szakmai terület programjait végzik. A speciális programok pontos 

leírása és az ellátáshoz szükséges speciális feltételek az adott Rehabilitációs Ellátási 

Programban (REP) vannak rögzítve. 

A speciális programok tételes felsorolása: 
1.)    1-11-es programok bármelyike: bővített ellátási csomagra 

szorulók neuro/musculo/sceletális fogyatékosság/funkciózavar és 

kardiológiai/légzőszervi funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut 

fellépte esetén elsőbbségi, kivételesen teljes körű rehabilitációs ellátása, ha az 

ellátás neuro-musculo-sceletalis (rehabilitációs medicina alaptevékenységeket 

végző) rehabilitációs osztályon történik. További feltétel, hogy a társ-terület(ek)en 

is legalább II. szintű minősítése legyen az adott ellátónak. 

2.)    1-es programon belül speciális esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása/a súlyos 

spasztikus betegek ellátása, akik ellátása spaszticitás központban történhet** teljes 

körűen erre vonatkozóan. 

3.)    2-1-es programon belül a speciális esetek rehabilitációs ellátása, a súlyos spasztikus 

betegeké, akiknek az ellátása spaszticitás központban történhet** teljes körűen erre 

vonatkozóan. 

4.)    2-2-es programon belül a speciális esetek rehabilitációs ellátása: postpolio 

szindrómásoké és a súlyos spasztikus betegeké, akik ellátása spaszticitás 

központban történhet** teljes körűen erre vonatkozóan. 

5.)    5-3-as programon belül a speciális esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása. 

6.)    7-1-es programon belül a speciális esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása. 

7.)    7-2-es programon belül a speciális esetek elsőbbségi rehabilitációs ellátása. 

8.)    7-3-as programon belül az elsőbbségi rehabilitációs ellátás. 

9.)    8-1-es programon belül a programozható rehabilitációs ellátás nem speciális 

esetben (felnőtt, gyermek). 

10.)    8-2-es programon belül a speciális esetek rehabilitációs ellátása. 

11.)    9-1-es programon belül az ismételt (programozható rehabilitációs ellátás) kiemelt 

ellátást már nem igénylő esetben (felnőtt, gyermek). 

12.)    10-1 programon belül a kezelhető nyelési zavar vagy egyéb súlyos táplálék 

felvételi zavar rehabilitációs ellátása (felnőtt, gyermek). 

13.)    10-3-as programon belül a rövidbél szindrómás betegek rehabilitációs ellátása. 

14.)    12-es program kivételes esetekben rendkívül súlyos állapotokat (mint multi-organ 

failure) követően, ha a rehabilitáció során ténylegesen várható funkcionális javulás. 

15.)    14-es programon belül az ismételt (programozható) rehabilitációs ellátás kiemelt 

ellátást már nem igénylő esetben (felnőtt, gyermek). 

16.)    15-ös programon belül az ismételt (programozható) rehabilitációs ellátás kiemelt 

ellátást már nem igénylő esetben (felnőtt, gyermek). 

17.)    16-os programok bármelyike: bővített ellátási csomagra szorulók ellátása 

kardiológiai és neuro/musculo/sceletális fogyatékosság/funkciózavar / 

pulmonológiai funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén, ha 

az elsőbbségi ellátás kardiológiai rehabilitációs osztályon történik. További feltétel, 

hogy a társ-terület(ek)en is legalább II. szintű minősítése legyen az adott ellátónak. 

18.)    16-1 program szükséglete esetén, ha a beteg biztonságos ellátása csak emelt szintű 

szakmai környezetben javasolt állapotának súlyossága miatt. 



19.)    16-3-as program: szívtranszplantáltak és szövődményes esetek elsőbbségi 

rehabilitációs ellátása. 

20.)    17-5-ös program: tüdőtranszplantáltak teljes körű rehabilitációs ellátása. 

21.)    17-es programok bármelyike: bővített ellátási csomagra szorulók ellátása 

pulmonológiai és neuro/musculo/sceletális fogyatékosság/funkciózavar vagy 

kardiológiai funkciózavar együttes jelenléte, illetve posztakut fellépte esetén, ha az 

elsőbbségi ellátás pulmonológiai rehabilitációs osztályon történik. További feltétel, 

hogy a társ-terület(ek)en is legalább II. szintű minősítése legyen az adott ellátónak. 

22.)    18-1, 18-4-es programokon belül a speciális esetek közül azoknak a rehabilitációs 

ellátása, akik a súlyos spaszticitás miatt spaszticitás központban kerülnek 

ellátásra** teljes körűen, erre vonatkozóan. 

23.)    18-1, 18-2, 18-4-es programok: bővített ellátási csomagra szorulók elsőbbségi 

rehabilitációs ellátása többszörös fogyatékosság/funkciózavar együttes jelenléte, 

illetve posztakut fellépte esetén. 

* A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMOK (REP) RÉSZLETES TÁBLÁZATBAN 

MEGHATÁROZOTTAK SZERINT. 

** Spaszticitás központ: rendelkezik a spasztikus betegek rehabilitációs ellátásához minden 

Magyarországon hozzáférhető eljárással, beleértve a botulinum toxin kezelést, az 

intrathecalis baclofen vagy egyéb gyógyszeres kezelés végzésének a feltételeivel és az ehhez 

tartozó spaszticitás kezelésében járatos idegsebészeti konzílium háttérrel, valamint az 

ortopédiai műtéti beavatkozások végzésének hátterével, továbbá képes team munkában 

felmérni Magyarországon nem elérhető kezelések külföldön történő ellátási igényének 

jogosságát. 

III. szint kiemelt programok végzésére önálló szakmakóddal 

A legmagasabb szinten kiemelt ellátásokat jellemzően az országban csak néhány, az adott 

feladatra kijelölt (akkreditált) szolgáltatónál szükséges nyújtani országos vagy több térségre 

kiterjedő hatókörrel, miután általában nem gyakori állapotokról van szó, amelyekben a 

rehabilitációs ellátáshoz szükséges gyakorlat megszerzéséhez és az ellátás biztonságos 

nyújtásához a team minden tagjának kiemelten magas szintű, speciális szakmai gyakorlattal 

kell rendelkeznie: (1) olyan rehabilitációs ellátások, amelyek végzéséhez speciális szakmai 

gyakorlat és feltételek szükségesek; (2) az adott ellátáshoz tartozó minden team tag és egyéb 

ellátási feltétel folyamatosan és kiemelt szintű szakértelemmel áll rendelkezésre, beleértve a 

társzakmák részéről szükséges szakembereket és ellátási feltételeket is. Nappali kórházi 

ellátás és fekvőbeteg ellátás keretében nyújtható. 

2206 szakmakód: REP 14. súlyos agykárosodottak teljes körű (döntően elsőbbségi és speciális 

esetekben a programozható) rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet néhány szolgáltatónál a 

kómás állapotú betegek rehabilitációs ellátásával további speciális feltételek fennállásakor. 

2207 szakmakód: REP 15. gerincvelő sérültek teljes körű (döntően elsőbbségi és speciális 

esetekben a programozható) rehabilitációs ellátása. Ez kiegészülhet néhány szolgáltatónál a 

tetraplegias, esetenként lélegeztetést is igénylő betegek korai rehabilitációs ellátásával további 

speciális feltételek fennállásakor. 

2208 szakmakód: REP 6-1. szeptikus csont és ízületi folyamat/REP 8-1. égésbetegség/REP 9-

1. polytraumatizáció miatt rehabilitációra szorulók teljes körű elsőbbségi rehabilitációs 

ellátása. 

2209 szakmakód: REP 14. és 15: súlyos központi idegrendszeri károsodás/REP 8-1. 

égésbetegség/REP 9-1. polytraumatizáció miatt szükséges rehabilitáció gyermekkorban 

(döntően elsőbbségi és speciális esetekben a programozható). 

Járóbeteg ellátás: részletesebb leírás az egyes szakmakódoknál, illetve a REP Kézikönyvben 

található. 



I.    szint: szakrendelés fekvőbeteg háttér nélkül; 

II.    szint: szakambulancia fekvőbeteg háttérrel. 

Nappali ellátás: nappali ellátás fekvőbeteg háttér nélkül és nappali kórház fekvőbeteg 

háttérrel. 



REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP) 

REP 

száma 
REP 

elnevezése 

rehabilitációs ellátás jellege fekvőbeteg járóbeteg 

nappali 

ellátás elsőbbségi 
ismételt 

elsőbbségi 
halasztott 

elsőbbségi 
programozható 

(ismételt) 

I. szint 

(alap-

csomag) 

II. szint 

(bővített 

csomag) 

III. szint 

(speciális 

csomag) 

III. 

szint 

(kiemelt 

ellátás) 

I. szint 

(szakrendelő) II. szint 

(szakambu-

lancia) 

Rehabilitációs alaptevékenységek, speciális tevékenységek és kiemelt tevékenységek felnőtt és releváns REP-eknél gyermekkorban 

1-1 
Stroke után kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
jellemzően   

előfordul  

(< 3 hó)   x x x     x x 

  
ismételt x x x     x x 

2-1 
Sclerosis multiplex és 

egyéb progrediáló 

neurológiai betegség miatt 

szükséges rehabilitáció 

    
 

jellemzően x x x     x x 

ritkán 
  

ismételt x x x     x x 

2-2 

Heine Medin betegség és 

cerebralis paresis, stb. 

következtében kialakult 

felnőttkori 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően x x     x x x 

2-3 

Perifériás neuropathia 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció ritkán 
  

jellemzően x       x x x 

2-4 
Parkinson kór esetén 

szükséges rehabilitáció 
   

jellemzően x x     x x x 

3-1 

Komplex traumás és nem 

traumás kéz (felsővégtag) 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

csak 

közvetlen 

trauma után 
  

nem traumás, 

jellemzően         x     
trauma, nem 

trauma után 
  

spec. perioperatív     x       x 

4-1 

Osteoporosis és 

szövődményei 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

csak a 

közvetlen 

törés után    
x x           

  
ismételt x       x   x 

minden 

más esetben   
nem traumás, 

jellemzően 
        x x x 

  
        x   x 

4-2 

Daganatos fájdalom és 

következményes 

funkciózavar/fogyatékosság ritkán 
  

jellemzően 
x       x x x 



miatt szükséges 

rehabilitáció 

4-3 

Ízületi és gerinc eredetű 

fájdalom okozta 

funkciózavarok/ 
fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 
   

jellemzően 

x       x x x 

4-4 

Neuropathiás és egyéb 

krónikus nem daganatos 

fájdalom következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően 

x       x x x 

5-1 

Gyulladásos reumatológiai 

betegségek következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

csak 

közvetlen 

aktív szak 

után 
   

x x           

  
ismételt x x       x x 

minden 

más esetben 
  

jellemzően x x       x x 

5-2 

Degeneratív reumatológiai 

állapotok következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően 

x       x x x 

5-3 
Immunpatológiai – 

szisztémás autoimmun 

betegségek miatt szükséges 

rehabilitáció 

akut 

történés 

után    
    x         

  
ismételt           x x 

minden 

más esetben 
  

jellemzően   x       x x 

6-1 

Szeptikus csontfolyamatok 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően   
        x     x 

  
ismételt     x x   x x 

6-2 

Alsó és felső végtag 

perifériás verőér 

betegségek következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően x x     x x x 

6-3 

Diabeteses láb 

szövődményei 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

   
jellemzően x x     x   x 



rehabilitáció 

7-1 

Traumás amputáció 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően    
x x x     x   

ritkán 
  

x x x     x   

  
ismételt   x x     x x 

7-2 

Perifériás érbetegség miatti 

amputációt követően 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően 
  

  x x x     x   

  
ismételt x x x     x x 

7-3 

Dysmelia okozta 

végtaghiány, illetve 

rendellenesség 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően x x x     x x 

8-1 

Égés, maródás és fagyás 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően   
      x x       

  
ismételt   x x     x x 

8-2 

Lymphoedema 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően   x x     x   

9-1 

polytr 

Polytrauma következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően 

ritkán 
 

        x       

  
  

    x         

  
ismételt     x     x x 

9-1 

multitr 

Multitrauma következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően 

ritkán 
  

  x           

  
ismételt   x       x x 

9-2 

Komplikált monotrauma, 

illetve fogyatékos személyt 

ért balesetek következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően 
   

x x     x   x 

ritkán 
  

x x           

  
ismételt 

x x     x   x 

10-1 
Táplálási, nyelési és egyéb 

táplálékfelvételi 

akadályozottság 

jellemzően 
  

      x         

  
ritkán programoz-     x     x x 



következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

ható; ismételt 

10-2 

Obezitás szövődményes 

eseteiben kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően 

x x       x   

10-3 

Krónikus bélbetegség és 

malnutríció során kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően    
x x x         

  
ismételt 

x x x     x x 

11-1 

Krónikus veseelégtelenség/ 
vesetraszplantáció 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció ritkán 
  

jellemzően 

x x       x   

12 

Immobilitás, inaktivitás 

okozta 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció NR 
  

NR 

x x x         

13 

Fertőző betegek számára 

elkülönítést biztosító 

rehabilitáció 

(mellékprogramként) NR 
  

NR 
x x x         

14 

Az agy traumás és 

kiemelten súlyos nem 

traumás sérülése 

következményeiként 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően 

 
előfordul (< 6 hó)         x     x 

ritkán   
 

    x x     x 

  
ismételt     x x     x 

15 

A gerincvelő traumás és 

nem traumás sérülése 

következményeként 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 

jellemzően 
  

        x     x 

  
ismételt     x x   x x 

Kardiológiai rehabilitáció 

16-1 
Rehabilitációs Ellátási 

Program szívizom infarktus 

után észlelt funkciózavar/ 

jellemzően 
  

  x x x   x x x 

   
ismételt           x x 



fogyatékosság miatt 

16-2 

Rehabilitációs Ellátási 

Program szívizom 

revaszkularizációs műtét 

után észlelt funkciózavar/ 
fogyatékosság miatt 

jellemzően 
   

  x       x x 

   
ismételt 

          x x 

16-3 

Rehabilitációs Ellátási 

Program billentyűműtét (és 

egyéb nem 

revaszkularizációs nyitott 

szívműtét, 

szívtranszplantáció) után 

észlelt 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt 

jellemzően 
   

  x x     x x 

   
ismételt 

          x x 

16-4 

Rehabilitációs Ellátási 

Program egyéb nagy szív és 

érrendszeri 

(kardiovaszkuláris) műtétek 

után jellemzően 
   

  x       x x 

16-5 

Rehabilitációs Ellátási 

Program 

szívelégtelenséggel élőknél 
   

jellemzően 
          x x 

16-6 

Rehabilitációs Ellátási 

Program angina pectoris-sal 

élőknél 
   

jellemzően 
          x x 

16-7 

Rehabilitációs Ellátási 

Program pacemaker/ICD 

viselőknél 
   

jellemzően 
x         x   

16-8 

Rehabilitációs Ellátási 

Program tervezett percutan 

intravascularis intervenciók 

után 
   

jellemzően 
        x     

Tüdőgyógyászati és légzés rehabilitáció 

17-1 

TBC következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően x       x     

17-2 

COPD következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően x       x     

17-3 

Restriktív légzészavarok 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság    
jellemzően 

x x       x   



miatt szükséges 

rehabilitáció 

17-4 

Cistas Fibrosis 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges 

rehabilitáció 
   

jellemzően 

x x       x   

17-5 
Tüdőrezekciós és egyéb 

mellkasi műtétek után 

szükséges rehabilitáció 
jellemzően   

    x           

  
ismételt x x       x   

17-6 
Tüdőtranszplantációt 

követően szükséges 

rehabilitáció 
jellemzően    

  x x         

  
ismételt   x       x   

Gyermek rehabilitáció kizárólagos programjai 

18-1 
Cerebralis paresis következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 

ritkán 
  

jellemzően x x x   x x x 

   
ismételt x x x   x x x 

18-2 
Meningomyelocele következtében 

kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 

ritkán 
  

jellemzően x x     x x   

   
ismételt x x     x x   

18-3 

Gerinc strukturális elváltozása 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 
ritkán 

  
jellemzően   x     x x   

18-4 

Veleszületett rendellenességek 

következtében kialakult 

funkciózavar/fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 
ritkán 

  
jellemzően   x     x x x 

18-5 Újszülöttkori plexus brachialis 

lézió miatt szükséges rehabilitáció 

kezdetben 

jellemzően 
  

          x     

   
ismételt         x     

ritkán 
  

1 éves kor után 

jellemzően x       x     

Döntően járóbeteg szakellátásban végzett önálló tevékenységek, amelyek az 1-15. és a 18. REP-ekben egyik tevékenységként is szerepelnek 

19 
Fogyatékos személyek 

szexuális problémáival 

kapcsolatos rehabilitációs 

program 

jellemzően a 15. REP részeként 
  

    
 

   jellemzően más szakellátásban történik 
 

x 
 

20 
Neurogen hólyag és végbél 

dysfunkciók miatt 

szükséges rehabilitáció 

jellemzően a 15. és a 18-2. REP részeként   
    

   
jellemzően más szakellátásban történik   x 

 
21 Spaszticitás és 

mozgászavarok miatt 

jellemzően több FB REP részeként, majd 

folytatásaként 
     



fogyatékosok komplex 

ellátása és rehabilitációja    önálló programként 
 

x x 
 

22 

A verbális kommunikáció 

zavarai, felnőttkori/ 
gyermekkori szerzett 

agysérülés (pl. afázia, 

súlyos dysartria) miatt 

szükséges rehabilitáció 

jellemzően több FB REP részeként, majd 

folytatásaként 
     

   
önálló programként* 

 
x x x 

23 
Szerzett agysérülés 

következtében kialakult 

kognitív zavarok miatt 

szükséges rehabilitáció 

jellemzően több FB REP részeként, majd 

folytatásaként 
   

x 
 

   
önálló programként** 

  
x 

 
24 

Munkába visszavezető és 

szociális integrációt segítő 

program (fentiek mellett 

kísérő programként) 
jellemzően más REP-hez kapcsoltan 

  
 

x 

25 
Időskorúak rehabilitációja 

speciális tekintettel a 

gerontológiai 

sajátosságokra 
jellemzően más REP-hez kapcsoltan 

önálló programként 
 

x x 
 Megjegyzés: 

Félkövéren a legjellemzőbb ellátási forma és szint(ek) minden REP-ben. 

* 1-5 éven át tartó kezelés is szükséges lehet, logopédiai ellátás. 

** Szakpszichológiai (gyógypedagógiai), neuropszichológiai ellátás éveken át szükséges lehet. 

NR: nem releváns. 

FB: fekvőbeteg-ellátási. 



Rehabilitációs medicina alaptevékenységek Szakmakód: 2200 

Gasztroenterológiai rehabilitáció Szakmakód: 2203 

Fekvőbeteg ellátás 

Rehabilitációs alaptevékenységek és gasztroenterológiai rehabilitáció felnőtt korban 

Rehabilitációs medicina alaptevékenységek minimumfeltételei 

(REP 1-13. program a kiemelt tevékenységek kivételével) 

 Progresszivitási szint 

  I. II. III. 

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

Az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció 

mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa 
X X X 

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlattal (év) 3 5 7 

Az osztályon a vezetőn kívül legalább egy további rehabilitációs szakorvos 1 vagy 

(1) 
1 + (1) 

vagy (2) 1 + (1) 

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

(0,8) 

Az összes orvos közül 
rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve 

0,2 

(0,15) 0,4 (0,3) 0,4 

(0,3) 

Belgyógyászat szakorvos a 10., 11. programnál 
0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,1 

(0,1) 

Résztevékenység (neurológiai, reumatológiai, érbeteg-amputált, posttraumás, 

gasztroenterológiai, geriátriai) betegek ellátása esetén az adott profilnak megfelelő 

alapszakma szakorvosa, minimálisan heti 6 órában 

0,2 

(0,15) 0,1 (0,1) 0,2 

(0,2) 

További orvos a végzett programokhoz igazodó képesítéssel 0,2 (0,2) 0,2 (0,1) 0,2 

(0,2) 

Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás rehabilitációs szakorvosa (orvosi 

rehabilitáció kardiológiai/pulmonológiai) fenti sorban megadott létszámon belül 

minimálisan napi 1 órában 

    
X 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, 

dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr) osztály esetében 
X X X 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,06 0,06 0,15 

Neuropszichológus** az 1., 2-1., 10-1. programnál   X X 

Munkapszichológus a 7-1., 9-2. programoknál   X   

Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta) 0,3 0,3 0,3 

Logopédus az 1., 2. programnál EL X X 

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint X X X 

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 2,25 2,85 2,95 

Építészeti feltételek       

Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas legalább 30%-

ban)*** X X X 

Tornaterem és multifunkciós helyiség EL EL X 

(Központi) ergoterápia EL EL EL 

Gipszelő helyiség az 1., 2-1., 2-2., 3., 6-3., 7-1., 9-1. és 9-2. programnál EL EL EL 

Fizioterápiás kezelőhelyiség EL EL EL 



Járástanításához terep, illetve lépcső a 3., 10. és 11. program kivételével EL EL EL 

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +       

Állítható járókorlát X X X 

Standard kerekesszék X X X 

Járókeret, bot, könyökmankó X X X 

Szoba WC X X X 

Kötöző kocsi X X X 

Betegállító az 1., 2., 9. programnál   X X 

Betegágy melletti vércukormérés eszközei X X X 

Gyakorlólépcső, -lejtő X X X 

Tükör a mozgásterápiához EL EL X 

Szelektív ingeráram kezelő és egyéb fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, 

elektroterápia) 
X X X 

Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád a 2., 4., 5., 9. program esetén EL X X 

Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád helyett balneoterápiás 

medence/kezelőkád is lehetséges a 2-2., 4-1., 4-3., 4-4., 5-1., 5-2., 5-3. program esetén 
EK EK EL 

Szénsavfürdő a 6.2. programnál EK X   

Antidecubitor eszközök X X X 

Végtagmozgató gépek EL X X 

Szobakerékpár X X X 

Extenziós készülék a 4-9. programnál X X X 

Traumatológiai ágyak a 8. és 9. programnál X X X 

Kerékpár, vagy futószalag ergométer a 4-6., 10., 12. program esetén EL EL X 

Pneumatikus művégtag + pumpa a 7. program esetén X X X 

Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás tárgyi feltételei (ld. 

kardiológiai/pulmonológiai rehabilitáció) 
    

EL 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:       

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK 

Doppler UH EK EK EK 

Steril és szeptikus műtő EK EK EK 

Ortopédműszerész/műhely EK EK EK 

Speciális tevékenység esetén az adott szubspecialitás diagnosztikai és szakmai 

feltételei (ld. kardiológiai/ 
pulmonológiai rehabilitáció) 

    
EL 

További szakmai feltételek:       

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai 

feltételeinek rendelkezésre állása 
  

X X 

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte     X 

Osztály ágyszáma 15-80 15-80 15-80 

Gasztroenterológia szakorvos a 10-3. programnál EK EK EL 

Neurológia szakorvos a 2-4. programnál EL EL   

Neurológia szakorvos az 1-1., 2-1., 2-2., 2-3., 4-4. programnál EK EK EL 

Reumatológia szakorvos az 5-1., 5-2., 5-3. programnál EK EL X 

Ortopédia-traumatológia/traumatológia szakorvos a 9-1., 9-2. programnál EK EK EK 



További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező kötelező 

Megjegyzés: 

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a 

szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz 

mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha 

neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak. 

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. 

Nappali ellátás minimumfeltételei 
(2200, 2206, 2207, 2208) 

Tevékenységek Rehabilitációs felmérés, terv készítése 

  Komplex rehabilitációs szolgáltatás 

Programtípusok REP Kézikönyvben leírtak szerint 

  Járóbeteg 

szakrendeléshez 

integrált nappali 

ellátás 

Fekvőbeteg 

szakellátáshoz 

integrált nappali 

kórház 

Személyi feltételek: (FTE) Napi 20 betegre 

vonatkozóan 

15 (további 15) 

férőhelyre 

Összes orvos 

Akik közül a nappali ellátó 

vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi 

rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális 

medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa 

0,5 0,5 (0,3) 

Fentiek közül 

Rehabilitációs szakorvos 
0,3 0,2 (0,15) 

Orvos 0,25 0,3 (0,15) 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint [dietetikus, 

gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, 

gyógymasszőr] 

X X 

Általános asszisztens/szakasszisztens/szakápoló 0,2 0,5 

Klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/pszichológus 

0,1 EL/EK 

Neuropszichológus* a 2-1., 10-1., 14., 15. és 22-

23. program esetén 

EL EL 

Ergoterapeuta 0,25 0,24 

Logopédus az 1., 2-1., 2-2., 14., 15., 22. és 23. 

program esetén 

EL EL 

Egyéb terapeuta, ideértve konduktor, 

gyógytestnevelő, rehabilitációs tevékenység 

terapeuta, szociális munkatárs 

X X 

Építészeti feltételek:    



Kezelőhelyiség (saját vagy más szakellátóval 

közös) 

X  

Fektetőhelyiség X X 

Étkezésre alkalmas közösségi helyiség X X 

Tornaterem és multifunkciós helyiség az 

osztállyal közösen 

 EL 

Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló 

járóbeteg szakellátóban (saját vagy más 

szakellátóval közös) 

X   

(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós 

helyiség részeként 
EL EL 

Gipszelő helyiség   EL 

Tárgyi feltételek: a rendelő/osztály általános 

feltételei + 

   

Standard kerekesszék X X 

Járókeret X X 

Bot X EL 

Ergoterápiás eszközök (saját vagy más 

szakellátóval közös) 

X X 

Kerékpár ergométer  EL 

Járó korlát X X 

Elektroterápiás eszközök (az 1., 2., 3., 4., 5., 9. 

program esetén) 

X X 

Mozgásterápiás eszközök (saját vagy más 

szakellátóval közös) 

X X 

EKG (12 elvezetéses) X X 

Újraélesztési táska/tálca X X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:    

Ortopédműszerész/műhely  EK 

Gyógyászati segédeszközök adaptálása  X 

A felsorolt személyi és tárgyi feltételeken az adott 

funkciózavar rehabilitációjához szükséges 

eszközök biztosítása értendő. Részletes leírás az 

egyes REP-ekben 

X X 

Megjegyzés: 

* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha 

neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak. 

Járóbeteg-szakellátás 

Progresszivitási 

szint 

Szakrendelés Szakambulancia 

Tevékenységek Rehabilitációs 

felmérés, terv készítése 

Rehabilitációs felmérés, terv készítése 



Fogyatékos személyek 

gondozása 

Fogyatékos személyek gondozása 

Gyógyászati 

segédeszköz felírása 

Gyógyászati segédeszköz felírása – speciális 

eszközök is [a gyógyászati segédeszközök 

társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő 

rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM 

rendeletben előírtak szerint] 

Rehabilitációs 

fekvőbeteg ellátásra 

előjegyzés (saját 

osztály) vagy beutalás 

(más osztály) 

Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés 

(saját osztály) vagy beutalás (más osztály) 

Kiemelt 

alaptevékenység 

Időskorú fogyatékos 

személyek 

rehabilitációs 

gondozása 

Időskorú fogyatékos személyek rehabilitációs 

gondozása 

Speciális 

járóbeteg 

programok 

Ld. a REP 

tevékenységeket 

tartalmazó táblázatot 

Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó 

táblázatot 

Járóbeteg rehabilitáció minimumfeltételei 

(1-13., 14-18. és 19-23. program) 

 Szakrendelés Szakambulancia 

Személyi feltételek: (FTE)     

Mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció 

mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és 

rehabilitációs orvoslás szakorvosa 

X X 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, 

fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr] 

X X 

Klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/pszichológus 

EK X 

Ergoterapeuta EL X 

Általános asszisztens (szakasszisztens) X X 

Logopédus az 1., 2-1., 2-2., 9-1., 14., 15. és 22-23. 

program esetén 

 X 

Klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/pszichológus az 1., 2., 4., 7., 8., 9., 10., 

11., 14., 15. és 19-23. program esetén 

EL X 

Szociális munkatárs EL EL 

Építészeti feltételek:     

Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal 

közösen 

 X 

Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járó beteg 

szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös) 

EL  



(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség 

részeként 

EL X 

Gipszelő helyiség   EL 

Tárgyi feltételek:     

Standard kerekesszék X X 

Járókeret X X 

Bot X X 

Kerékpár ergométer   X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:     

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika   EK 

Urodinámiás vizsgálat a 20. program esetén   EK 

Ortopédműszerész/műhely EK EK 

Urológia szakorvos (neuro-urológiában jártas) a 20. 

program esetén 

  EK 

Andrológia szakorvos a 19. program esetén   EK 

Idegsebészet szakorvos a 21. program esetén   EK 

Részletes feltételek az egyes REP-ek leírásában X X 

Gyermek rehabilitáció Szakmakód: 2205 

Rehabilitációs tevékenység gyermekkorban 

Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban fekvőbeteg 

ellátás 

(REP 1-13. és 16-18. program) 

  

 Progresszivitási szint 

Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 

ágyanként) 
I. II. III. 

Összes orvos 

Közülük az osztály vezetője*: rehabilitációs szakorvos 

(mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció 

gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és 

gyermekgyógyászati alapképesítéssel/fizikális medicina és 

rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat 

szakorvosa 

0,7 (0,5) 0,8 (0,6) 1 (0,8) 

OszOsztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai 

gyakorlata (év)** 

3 5 7 

Az További rehabilitációs szakorvos teljes 

munkaidőben/(részmunkaidőben) 

1 vagy 

(1) 

1 + (1) 

vagy (2) 
1 + (1) 

Az összes orvos közül 

1. rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve 
0,2 (0,1) 0,3 (0,2) 

0,4 

(0,3) 

2. Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos 
0,4 (0,3) 0,4 (0,3) 

0,5 

(0,4) 

3. További 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 



Ortopéd műszerész EL EL EL 

Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta, 

foglalkozásterapeuta) 

0,2 0,2 0,4 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,2 0,15 0,3 

Logopédus EL 0,1 0,3 

Pedagógus EL 0,15 0,3 

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint X X X 

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói 

létszámot ide nem értve 

2,85 2,95 2,95 

Építészeti feltételek:       

Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra 

alkalmas legalább 30%-ban)* 

X X X 

Tornaterem EL X X 

Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet X X X 

Központi sportterápiás egység EL EL EL 

Fizioterápia EL X X 

Ortopéd műhely az 1-13. és 18. programnál EK EK EK 

(Központi) ergoterápia EL X X 

Kötöző EL X X 

Gipszelő az 1-13. és 18. programnál EL EL EL 

Kerekesszék használat gyakorlására alkalmas tér X X X 

Tárgyi feltételek:       

Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matrac EL X X 

Hidroterápiás medence/multifunkciós kád EL EL EL 

Járókorlát, gyakorló lépcső az 1-13. és 18. programnál X X X 

Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia) X X X 

Tornaszerek, játékok X X X 

Műtőegység (steril) EK EL EL 

Állításra alkalmas gép az 1-13. és 18. programnál EL X X 

Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép az 1-13. és 

18. programnál 

X X X 

Intermittáló katéterezés eszközei X X X 

Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközei X X X 

Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközei X X X 

Oxygen pótlására alkalmas készülék a 17. programnál X X X 

Pulzoxyméter a 17. programnál X X X 

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó a 17. programnál X X X 

Vérgáz analizátor a 17. programnál EK EK EL 

Tréningkerékpár a 17. programnál X X X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:       

Ortopédműszerész/műhely az 1-13. és 18. programnál EK EK EK 



Légzésfunkciós készülék a 17. programnál X X X 

Pletysmográf a 17. programnál EK EL EL 

Bronchoscopiás vizsgáló a 17. programnál EK EK EK 

Ergospirometriás készülék a 17. programnál X X X 

Holter-EKG a 17. programnál EL EL EL 

Holter-ABPM a 17. programnál EL X X 

Intenzív terápia a 17. programnál EK EK EL 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika a 17. programnál EK EK EK 

Echokardiográfia a 17. programnál EK EK EK 

További szakmai feltételek:       

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási 

Programok szakmai feltételeinek rendelkezésre állása 

  
X X 

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális 

feltételeinek III. szintű megléte 

    
X 

Osztály ágyszáma 15-50 15-50 15-20 

Gyermek neurológia szakorvos az 1., 2-1., 2-3., 10-1., 18-1., 

18-2., 18-4. programnál 

EL EL EL 

Gyermek tüdőgyógyászat szakorvos, ha a 17. programot 

végzik 

EL X X 

Gyógyászati segédeszközök adaptálása X X X 

A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése 

kötelező minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre 

is a gyermekével azonos kórteremben 

X X X 

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek 

szerint 

kötelező kötelező kötelező 

Megjegyzés: 

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a 

szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz 

mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

** Igazolt szakmai gyakorlat: kardiológiai, pulmonológiai és gyermek rehabilitáció esetében 

2016. december 31-ig a szakvizsgára készülés időszakából a grémiumvezető által igazolt és az 

Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati 

segédeszköz Tagozata által is elfogadott időszak beszámítható a szakvizsga óta eltelt időn 

felül. 

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. 

Nappali kórház (2205, 2209) Rehabilitációs tevékenységek 

gyermekkorban 

Tevékenységek Rehabilitációs felmérés, terv készítése 

Komplex rehabilitációs szolgáltatás 

Programtípusok REP Kézikönyvben leírtak szerint 

Nappali rehabilitációs ellátás minimumfeltételei gyermekkorban 

REP Kézikönyvben leírtak szerint 



  Járóbeteg 

szakrendeléshez 

integrált nappali 

ellátás 

Fekvőbeteg 

szakellátáshoz 

integrált nappali 

kórház 

Személyi feltételek: (FTE) Napi 20 beteg 

ellátásához 

15 (további 15 

férőhelyre) 

Összes orvosi létszám 

Akik közül a nappali ellátó vezetője: rehabilitációs 

szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi 

rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) 

csecsemő- és gyermekgyógyászati 

alapképesítéssel/fizikális medicina és 

rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és 

gyermekgyógyászat szakorvosa 

0,5 0,6 (0,4) 

Fentiek közül: 

Rehabilitációs szakorvos 
0,2 0,2 (0,1) 

További csecsemő- és gyermekgyógyászat 

szakorvos 
0,2 0,3 (0,2) 

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

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint [dietetikus, 

gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens, 

gyógymasszőr] 

X X 

Általános szakasszisztens vagy ápoló 0,5 0,5 

Gyermek, ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/ 

pszichológus 

0,1 

EL 

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység 

terapeuta 

0,2 
0,2 

Logopédus a 14., 21. és 22-23. program esetén X X 

Neuropszichológus a 14. és 22-23. program 

esetén* 
X X 

Gyógypedagógus X X 

Szociális munkatárs EL EL 

Építészeti feltételek:     

Akadálymentes építészeti környezet X X 

Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal 

közösen 

 X 

Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló 

járóbeteg szakellátóban saját vagy más 

szakellátóval közös 

EL   

(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós 

helyiség részeként 

EL X 

Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet X X 

Gipszelő helyiség az 1-14. és 18. program esetén EL EL 



Aerosol szoba a 17. program esetén X X 

Tárgyi feltételek:     

Standard kerekesszék X X 

Járókeret X X 

Bot EL XL 

Kerékpár ergométer EL EL 

Tréning kerékpár/futópad a 17. program esetén X X 

Légzésfunkciós készülék a 17. program esetén EL EL 

Ergospirometriás készülék a 17. program esetén EL EL 

Pulsoxymeter a 17. program esetén X X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:     

Ortopédműszerész/műhely EK EK 

Gyermektüdőgyógyász szakorvos a 17. program 

esetén 

X X 

Ortopédműszerész/műhely az 1-14. és 18. 

program esetén 

EK EK 

Pletysmográf a 17. program esetén EK EK 

Vérgáz analizátor a 17. program esetén EK EK 

További feltételek az egyes programok REP-jében 

rögzítettek szerint 

kötelező kötelező 

A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, 

akinek az elhelyezése a gyermekkel történő 

foglalkozás teljes időtartamában kötelező, ha a 

szülő ezt igényli 

X X 

Megjegyzés: 

* 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha 

neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak. 

Járóbeteg-szakellátás 

Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs 

tevékenységek gyermekkorban 

  Járóbeteg 

szakrendeléshez 

integrált nappali 

ellátás 

Fekvőbeteg szakellátáshoz integrált nappali 

kórház 

Tevékenységek Rehabilitációs felmérés, 

terv készítése 

Rehabilitációs felmérés, terv készítése 

Fogyatékos személyek 

gondozása 

Fogyatékos személyek gondozása 

Gyógyászati 

segédeszköz felírása 

Gyógyászati segédeszköz felírása – speciális 

eszközök is [a gyógyászati segédeszközök 



társadalombiztosítási támogatásba történő 

befogadásáról, támogatással történő 

rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és 

kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM 

rendeletben előírtak szerint] 

Rehabilitációs 

fekvőbeteg ellátásra 

előjegyzés (saját 

osztályra) vagy beutalás 

(más osztályra) 

Rehabilitációs fekvőbeteg ellátásra előjegyzés 

(saját osztályra) vagy beutalás (más osztályra) 

Speciális 

járóbeteg 

programok 

Ld. a REP 

tevékenységeket 

tartalmazó táblázatot 

Ld. a REP tevékenységeket tartalmazó 

táblázatot 

Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek 

gyermekkorban minimumfeltételei, járóbeteg ellátás 

(1-13., 14-18. és 19-23. program) 

 Progresszivitási szint 

 I. II. 

  Szakrendelés Szakambulancia 

Személyi feltételek:   

Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi 

rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek 

rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati 

alapképesítéssel/fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa 

X X 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint [dietetikus, gyógytornász, 

fizioterápiás (szak)asszisztens, gyógymasszőr] 

X X 

Klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/pszichológus 

EL X 

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta az 1-

14., 18., 21-23. program esetén 

X X 

Gyógypedagógus EL X 

Logopédus a 14., 22. program esetén   X 

Szociális munkatárs EL EL 

Építészeti feltételek:     

Akadálymentes építészeti környezet X X 

Tornaterem és multifunkciós helyiség az osztállyal 

közösen 

 X 

Tornaterem és multifunkciós helyiség önálló járóbeteg 

szakellátóban (saját vagy más szakellátóval közös) 

EL  

(Központi) ergoterápia, illetve multifunkciós helyiség 

részeként 

EL X 

Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet X X 

Gipszelő helyiség az 1-14. és 18. program esetén   EL 



Aerosol szoba a 17. program esetén X X 

Tárgyi feltételek:     

Standard kerekesszék X X 

Járókeret X X 

Bot X X 

Kerékpár ergométer EL X 

Tréning kerékpár/futópad a 17. program esetén EL X 

Légzésfunkciós készülék a 17. program esetén EL X 

Ergospirometriás készülék a 17. program esetén EL EL 

Pulsoxymeter a 17. program esetén EL X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:    

Mikrobiológiai laboratórium  EK 

Urodinámiás vizsgálat a 20. program esetén   EK 

Ortopédműszerész/műhely az 1-14. és 18. program esetén EK EK 

Pletysmográf a 17. program esetén EK EK 

Vérgáz analizátor a 17. program esetén EK EL 

A 17. program esetén gyermektüdőgyógyász az 

engedélyezett óraszámnak megfelelő időben FTE-ben 

számolva 

X X 

Gyógyászati segédeszközök adaptálása EL X 

További feltételek az egyes programok REP-jében 

rögzítettek szerint 

kötelező kötelező 

A gyermek fogadása a szülővel együtt is történhet, akinek 

az elhelyezése a gyermekkel történő foglalkozás teljes 

időtartamában kötelező, ha a szülő ezt igényli 

X X 

Súlyos agysérültek rehabilitációja Szakmakód: 2206 

Gerincvelősérültek rehabilitációja Szakmakód: 2207 

Fekvőbeteg ellátás 

III. ellátási szint kiemelt ellátásokkal, térségi és országos: 4-5 központ (1,5-2 millió ember) 

mindkét (2206, 2207) ellátásnál. 

III.+ ellátási szint speciális kiemelt ellátások: az előbbi osztályok speciális részlegeként 

rehabilitációra alkalmas kómás betegek (2206 részeként), illetve tetraplegias betegek korai 

(2207 részeként) rehabilitációs ellátását szolgálja. 

Az ellátó osztályok, illetve azok III.+ részlege működéséhez az Egészségügyi Szakmai 

Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati segédeszköz tagozatának 

támogató javaslata szükséges. Mindkét típusú osztály további rehabilitációs osztály vagy 

osztályok környezetében kell legyen, amelyek mindegyike III. szintű ellátást végez. Mindkét 

típusú kiemelt tevékenységet végző osztály szakszemélyzete lehet közös az adott ellátó III. 

szintű rehabilitációs alaptevékenységeket vagy résztevékenységként neurológiai betegek 

rehabilitációját végző osztályával, ha összesített ágyszámuk kevesebb, mint 65 ágy. 

Minimális elvárt éves esetszám: 50/év, ellátási napokban kifejezve: 3 500 nap/év mindkét 

ellátás esetében külön-külön. 

Súlyos agykárosodott betegek (REP: 14) rehabilitációja: az agy traumás és kiemelten súlyos 

nem traumás sérülése következményeként kialakult fogyatékosság miatt. A betegek 

felvételkor általában teljes ellátásra szorulnak (Barthel Index érték: 0, FIM önellátás érték: 13-



26 közötti jellemzően). Kómás betegek ellátása: az akut ellátást követő rehabilitációra 

érkező kómás betegekre vonatkozó ellátás, nem a krónikus, hosszabb ideje – 1 éve kómás, 

vegetatív állapotú – betegekre: feltétele, hogy legalább 20 ágyas önálló osztály lásson el 

térségi feladatként súlyos agykárosodottakat, amelyből minimum 5 ágyon történhet kómás 

betegek ellátása. Önálló osztályként 10 ágy szükséges. A kómás osztály/részleg 

szakszemélyzete lehet közös a súlyos agykárosodottakat ellátó osztállyal. 

Gerincvelő sérültek (traumás és különböző nem-traumás okok miatt, mint tályog, vérzés, 

gyulladás, tumor, vascularis laesio, stb.) rehabilitációs ellátását végzi. Tetraplegias betegek 

korai rehabilitációja: célja, hogy a súlyos állapotú gerincvelő sérült tetraplegias betegek 

minél korábban rehabilitációs ellátáshoz jussanak. Kizárólag olyan osztályon végezhető, ahol 

gerincvelő sérültek rehabilitációját legalább 20 ágyas önálló osztályon végzik. Önálló 

osztályként 10 ágy szükséges. Utóbbi esetben a két osztály szakszemélyzete lehet közös. 

Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának 

minimumfeltételei 
(REP 14.) 

  Súlyos 

agykárosodottak 

rehabilitációja 

Kómás 

betegegek 

rehabilitációja 

 Progresszivitási szint 

 III. 

Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 

ágyanként) 

 

Összes orvos 

Közülük az osztály vezetője*: mozgásszervi 

rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi 

területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 év szakmai 

gyakorlata van a súlyos agysérültek rehabilitációs 

ellátásában 

2,0 (1,5) 2,5 (2) 

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt 

szakmai gyakorlata (év) 

10 10 

További rehabilitációs szakorvos teljes 

munkaidőben/(részmunkaidőben) van alkalmazva. 

Utóbbiak minimális létszáma (fő) 

2 vagy 1 (1) 2 vagy 1 (1) 

Az összes orvos közül 

rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is 

beleértve 

1,0 (1,0) 1,5 (1,5) 

További orvos 1,0 (0,5) 1,0 (0,5) 

Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal 

kórházon belül) 

EL X 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, 

gyógytornász) 

X X 

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 1 0,2 



Neuropszichológus** 0,5 0,2 

Klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/pszichológus 

0,5 0,5 

Logopédus – afázia ellátásban jártas 0,4 0,1 

Ortopéd műszerész EK EK 

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak 

szerint 

X X 

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott 

ápolói létszámot ide nem értve 

6,4 4,2 

Építészeti feltételek:   

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes 

székes használatra alkalmas legalább 50%)*** 

X X 

Tornaterem X X 

Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba 

is) 

X X 

Pszichológus/logopédus helyiség X X 

Elektroterápiás kezelő helyiség X X 

Többfunkciós terem X X 

Kötöző X X 

Gipszelő EL EL 

Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra 

alkalmas helyiség 

X  

Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem X  

Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot 

gyakorló terep 

X  

Tárgyi feltételek: a rehabilitációs 

alaptevékenységek minimumfeltételei + 

  

Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű 

speciális ágyak az ágyak %-ában 

 100 

Állítható magasságú ágy levehető ágyvéggel és 

kapaszkodóval az ágyak %-ában 

60  

III. fokozatú antidecubitus rendszer az ágyak %-

ában 

30 100 

Parenteralis táplálás feltételei  X 

Monitor az ágyak %-ában 10 100 

Pulzoxymeter az ágyak %-ában 10 100 

Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában 40 100 

Vizelet retenció mérésére alkalmas eszköz X X 

Felállító ágy X X 

Betegemelő (egy emelőhöz 2-3 különböző háló) 20 

ágyhoz 

1 1 

Standard kerekesszék, dönthető háttámlájú, 

emelhető lábtartójú, párnázott 20 ágyhoz 

4 10 



Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és 

napi életvitel tanításához szükséges eszközök) 

X X 

Végtagmozgató készülék 20 ágyhoz 4 6 

Állítható magasságú gurulókeret X  

Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök X X 

Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, 

kötszerdoboz 3 db 

X X 

Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és 

speciális ingerlők) 

X X 

Állító berendezés X X 

Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat X X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:   

ASTRUP készülék EL X 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK 

CT/MRI EK EK 

Fájdalom ambulancia EK EK 

Endoszkópos laboratórium (bronchológia) EK EK 

Steril és szeptikus műtő EK EK 

PEG beültetés konzultációs szinten EK EK 

Ortopédműszerész/műhely EK EK 

További szakmai feltételek:     

Az osztály (részleg) ágyszáma 10-50 10-20 (5-9) 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EK X 

Neurológia szakorvos EL EL 

Idegsebészet szakorvos EK EK 

Műtő + ortopédia szakorvos (kontraktúra kezelése) EK EK 

Infektológia szakorvos  EK 

További feltételek a 14. REP-ben rögzítettek szerint kötelező kötelező 

Megjegyzés: 

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a 

szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz 

mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, ha 

neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak. 

*** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. 

Gerincvelősérültek és tetraplegias betegek korai rehabilitációjának 

minimumfeltételei 

(REP 15.) 

 Gerincvelősérültek Tetraplegias 



rehabilitációja betegek korai 

rehabilitációja 

 Progresszivitási szint 

 III. 

 III. III.+ 

Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 

ágyanként) 

 

Összes orvos 

Közülük az osztály vezetője*: mozgásszervi 

rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi 

területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs 

orvoslás szakorvosa, akinek legalább 5 éves szakmai 

gyakorlata van a súlyos gerincvelősérültek 

rehabilitációs ellátásában 

2,0 (1,5) 2,5 (2) 

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt 

szakmai gyakorlata (év) 
10 10 

További rehabilitációs szakorvos teljes 

munkaidőben/(részmunkaidőben) 
2 vagy 1 (1) 2 vagy 1 (1) 

Az összes orvos közül 

1. Rrehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is 

beleértve 

1,0 (1,0) 1,5 (1,5) 

2. T További orvos 1,0 (1,0) 1,0 (0,5) 

Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal 

kórházon belül) 

EL X 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, 

gyógytornász) 

X X 

Gyógytestnevelő/konduktor/szomatopedagógus 0,5   

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,7 0,5 

Klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/pszichológus 

0,5 0,4 

Ortopéd műszerész/ortopéd eszköz és fűzőkészítő EK EK 

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak 

szerint 

X X 

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott 

ápolói létszámot ide nem értve 

6 6 

Építészeti feltételek:   

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes 

székes használatra alkalmas)** 

X X 

Tornaterem X X 

Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba 

is) 

X X 

Pszichológus/logopédus helyiség X X 

Elektroterápiás kezelő helyiség X X 



Többfunkciós terem X X 

Kötöző X X 

Gipszelő EL EL 

Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra 

alkalmas helyiség 

X X 

Kerekes szék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem X X 

Kül- és beltéri járást, illetve kerekesszék használatot 

gyakorló terep 

X X 

Tárgyi feltételek: a mozgásszervi rehabilitáció 

minimumfeltételei + 

  

Állítható magasságú, modulálható ágyfelületű 

speciális ágyak az ágyak %-ában 

 100 

Ágy levehető ágyvéggel, emelhető magassággal az 

ágyak %-ában 

80  

Antidecubitor rendszer III. fokozat az ágyak %-ában 80 100 

Lélegeztetőgép 10 ágyra  2 

Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas 

lélegeztetőgép (home respirator) 

 2 

Monitor az ágyak %-ában 20 100 

Pulzoxymeter az ágyak %-ában 20 100 

Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában 50 100 

Bronchoscop EL X 

Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, 

kötszerdoboz 3 db 

X X 

Vizelet retenció mérésére alkalmas készülék X X 

Állítóágy EL X 

Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 3-4 különböző 

háló) 20 ágyhoz 

2 3 

Ergoterápia eszköztára (kézügyesség-fejlesztés és 

napi életvitel tanításához szükséges eszközök) 

X  

Állítható magasságú gurulókeret X  

Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök X  

Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető 

háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával, 

hátpárnával 20 ágyhoz (db) 

10 10 

Elektromos meghajtású kerekesszék (db) 2 2 

Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és 

speciális ingerlők) 

X X 

Állító berendezés X X 

Felállító berendezés X X 

Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz 4 6 

Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat X X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:   



ASTRUP készülék EL X 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK 

CT EK EK 

MRI EK EK 

Fájdalom ambulancia EK EK 

Endoszkópos laboratórium (bronchológia) EK EK 

Urodinamikai labor EK EK 

Steril és szeptikus műtő EK EK 

PEG beültetés konzultációs szinten EK EK 

Gyógyászati segédeszközök adaptálása X X 

További szakmai feltételek:   

Az osztály (részleg) ágyszáma 20-50 10-15 (5-9) 

Aneszteziológia és intenzív terápia szakorvos EK EL 

Neurológia szakorvos EK EK 

Fül-orr-gégegyógyászat szakorvos (tracheostoma 

ellátásában jártas) 

EK EK 

Idegsebészet szakorvos (releváns speciális 

jártassággal) 

EK EK 

Fej-nyak sebészet szakorvos EK EK 

Ortopédia szakorvos (kontraktúra műtétek) EK EK 

Radiológia szakorvos EK EK 

Urológia szakorvos (neurourológiában jártas) EK EK 

Belgyógyászat szakorvos EK EK 

Pszichiátria szakorvos EK EK 

Tüdőgyógyászat szakorvos EK EK 

További feltételek a 15. REP-ben rögzítettek szerint kötelező kötelező 

Megjegyzés: 

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a 

szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz 

mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. 

Polytraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek 

rehabilitációja 

Szakmakód: 2208 

Szeptikus csontfolyamatok, égésbetegség, maródás és fagyás, illetve polytraumatizáció 

súlyos eseteiben szükséges rehabilitáció felnőtt és gyermekkorban (6-1., 8-1., 9-1. 

program súlyos esetei) 

6-1. Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció 

Speciális feltételek: 

1. a páciensnek van rehabilitációs szükséglete, amely a szeptikus folyamat kezdetekor már 

fennállt, és a szeptikus folyamat miatt nem ajánlott megszakítani vagy a szeptikus folyamat 

okán keletkezik olyan funkciózavar, amely rehabilitációt indokol és a rehabilitáció 

megkezdése nem halasztható a szeptikus folyamat gyógyulásáig, 



2. az infekció valamely csontot vagy ízületet érinti (szeptikus csont-ízületi betegségek) és 

3. a 6.1. rehabilitációs ellátási program szerint az extrém súlyos vagy súlyos kategóriába 

sorolható. 

A kiemelt finanszírozás az egyéb, rehabilitációs tevékenységek mellett magában foglalja az 

alábbi ellátásokat: 

-    sebváladék tenyésztés, hemokultura, 

-    lehetőség szerint célzott antibiotikus terápia (első két héten intravénás, ezt követően 

per os alkalmazás), 

-    hagyományos (sebpárna, kenőcstüll, rugalmas pólya, kötésrögzítők) és modern 

(hidrocolloid, ezüstion tartalmú) kötszerek használata, korszerű sebkezelési 

technológiák (vákuum sebkezelő rendszer) alkalmazása, 

-    a rehabilitáció során szükséges kisebb műtétek (necrectomia, sequestrectomia, tályog 

megnyitás, debridement) elvégzése. 

8-1. Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 

Speciális feltételek: 

A 8-1. programban megadott szempontok közül a súlyos és az extrém súlyos kategória 

esetén 

9-1. Polytrauma következtében kialakult funkciózavar/fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció 

A kiemelt finanszírozás speciális feltételei: 

1. legalább közepes fokú agysérülés is fennáll (GCS: 9-14, a 14. program alapján)/ 

2. gerincvelő sérülés is fennáll (ASIA score alapján C-D-E) a 15. program alapján/ 

3. neurológiai károsodástól függetlenül, amennyiben a 9-1. program szerint az extrém súlyos 

vagy súlyos kategóriába sorolható/ 

4. más funkciózavarral is járó amputáció vagy több végtagot érintő amputáció is történt (az 

aktuális baleset miatt vagy korábban). 

Ellátási feltételek: térségi ellátási modell javasolt (polytrauma), illetve több-térségi 

(égésbetegek és szeptikus csontfolyamatok miatt rehabilitációra szorulók esetében). Javasolt 

ágyszám: 30, de minimálisan 20 és egy ellátó intézményben a felsoroltak közül legalább két 

program vállalása. Fenti ellátások bármelyikét csak III. szintű besorolású ellátó végezheti. 

Minimális éves esetszám ellátóhelyenként égésbetegek kivételével: 30 eset a szeptikus és 30 

eset a polytrauma esetében. 

Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni 

rehabilitáció minimumfeltételei 
(6-1., 8-1., 9-1. program) 

 Progresszivitási 

szint 

 III. 

Személyi feltételek: (FTE) első 20 ágyra (további 20 ágyanként)  

Összes orvos 

Akik közül az osztály vezetője*: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi 

rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és 

rehabilitációs orvoslás szakorvosa, akinek a vállalt programok legalább 

egyikében legalább 5 éves szakmai gyakorlata van 

2,0 (1,5) 



Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata 

(év) 

10 

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) 2 vagy 1 (1) 

Az összes orvos közül 

rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjével együtt 

1,0 (1,0) 

További orvos 1,0 (0,5) 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint 

(ápoló, dietetikus, gyógytornász) 

X 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,3 

Munkapszichológus a 9-1. program esetén X 

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,6 

Logopédus a 9-1. program esetén 0,3 

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ben megadottak szerint X 

Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide 

nem értve 

5,3 

Építészeti feltételek:  

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható 

legalább 50%-ban)** 

X 

Tornaterem X 

Multifunkciós helyiség X 

Kötöző helyiség X 

Gipszelő helyiség X 

Fizioterápiás kezelőhelyiség X 

(Központi) ergoterápia X 

Járástanításhoz és kerekesszék használathoz bel- és kültéri terep, illetve 

járáshoz lépcső 

X 

Tárgyi feltételek: a rehabilitációs alaptevékenységek osztály általános 

feltételei + 

 

Állítható járókorlát X 

Standard kerekesszék dönthető háttámlával, emelhető lábtartóval 20 

ágyhoz 

10 

Járókeret X 

Könyökmankó X 

Bot X 

Szoba WC X 

Kötöző kocsi X 

Betegágy melletti vércukormérés eszközei X 

Gyakorlólépcső, -lejtő X 

Tükör X 

Szelektív ingeráram kezelő eszközök X 

Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád X 

Antidecubitor eszközök 20 ágyhoz 6 



Végtagmozgató gépek 20 ágyhoz 6 

Szobakerékpár X 

Guruló mankó X 

Extenziós készülék X 

Traumatológiai ágyak a 9-1. program esetén X 

Betegemelő X 

Pneumatikus művégtag + pumpa a 9-1. program esetén X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:  

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK 

CT/MRI EK 

Bronchoscopia EL 

Urodinamikai laboratórium EK 

Doppler UH EL 

Steril és szeptikus műtő EK 

Ortopédműszerész/műhely EK 

Sebészet szakorvos a 6-1. és 8-1. program esetén EL 

Traumatológia szakorvos a 9-1. program esetén EK 

Idegsebészet szakorvos a 9-1. program esetén EK 

Plasztikai (égés) sebészet szakorvos a 6-1. és 8-1. program esetén EK 

Égés-sebészeti team a 8-1. program esetén EK 

Infektológia szakorvos a 6-1. program esetén EK 

Gyógyászati segédeszközök adaptálása X 

További szakmai feltételek:   

Az osztály (részleg) ágyszáma 20-40 

A lehetséges három Rehabilitációs Ellátási Program közül minimálisan 

kettőnek megfelelő szakmai feltételek rendelkezésre állása 

X 

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező 

Megjegyzés: 

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a 

szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz 

mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. 

Súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és 

égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban 

Szakmakód: 2209 

Gyermekkorúak esetében a felsorolt kórállapotok lényegesen ritkábbak, mint felnőttkorban, 

ezért a rehabilitációs ellátásukra országosan 3-5 központban van szükség, melyek minden 

kiemelten súlyos állapotú gyermek rehabilitációját ellátják. Az egyes programokban az 

ellátási szempontok megegyeznek a felnőtteknél (2206, 2207 és 2208 szakmakód) leírtakkal. 

Javasolt ágyszámok és szakmai környezet: önálló osztályként minimálisan 10 ágy. 

Kizárólag további rehabilitációs osztály(ok) környezetében végezhető – felnőtteket ellátó 

rehabilitációs osztály(ok) környezetében minimálisan 10 ágyas osztályként, illetve legalább 

20 ágyas gyermek rehabilitációs osztályon belül minimálisan 5 ágyas osztályként. Minimális 

éves esetszám megadása nem releváns a négyféle programra egyenként, összességében 



azonban a vállalt programokba tartozó gyermekek esetszáma összesen évi 40, ebből legalább 

50% első ellátás. A négy program közül legalább három egyidejű végzése célszerű. 

Speciális ellátások: tetraplegias betegek korai rehabilitációja vagy kómás betegek 

rehabilitációja gyermekkorban. Kizárólag olyan osztályon végezhetők, ahol az agy-, illetve 

a gerincvelő sérültek rehabilitációját is végzik. Minimális ágyszám: 3. Három ágyas 

részlegként működhet a kómás gyermekek és 3 ágyon a tetraplegias gyermekek rehabilitációja 

– mindkét program választásához legalább 10 ágyas kiemelt ellátást végző osztály szükséges. 

A szakszemélyzet lehet közös. 

Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri sérültek, 

polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetraplegias betegek 

korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei 
(8-1., 9-1. és 14-15. program) 

 Súlyos központi 

idegrendszeri sérültek, 

polytraumatizáltak és 

égésbetegek 

rehabilitációja 

Gyermekkorú 

tetraplegias 

betegek korai 

rehabilitációja 

Gyermekkorú 

kómás betegek 

rehabilitációja 

 Progresszivitási szint 

 III. 
Személyi feltételek: (FTE) 10 ágyanként (további 10 

ágy) 
 

Összes orvos 
Akik közül az osztály vezetője*:mozgásszervi 

rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció csecsemő- és 

gyermekgyógyászat területen és csecsemő- és 

gyermekgyógyászat szakorvosa, akinek legalább 5 

éves szakmai gyakorlata van az adott rehabilitációs 

területeken 

1,0 (0,7) 1,25 (1) 1,25 (1) 

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt 

szakmai gyakorlata (év)** 8 8 8 

További rehabilitációs szakorvos teljes 

munkaidőben/(részmunkaidőben) 1 vagy (2) 1 vagy (2) 1 vagy (2) 

Az összes orvos közül 
rehabilitációs szakorvos 

0,5 (0,3) 0,5 (0,4) 0,5 (0,4) 

Csecsemő- és gyermekgyógyász alapképesítésű 

további orvos 10 ágyanként 0,3 (0,3) 0,5 (0,4) 0,5 (0,4) 

További orvos 0,2 (0,1) 0,25 (0,2) 0,25 (0,2) 
Orvosi ügyelet (közös lehet másik osztállyal 

kórházon belül) EL X X 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, 

gyógytornász) 
      

Gyógytestnevelő/konduktor/ 
szomatopedagógus 

0,2   

Ergoterapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta 0,3 0,2 0,2 

Gyógypedagógus/fejlesztő pedagógus/ 
szociálpedagógus 10 ágyanként 

0,3 0,4 0,1 

Gyermek és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/ 
pszichológus 

0,2 0,2 0,3 

Neuropszichológus*** 0,2  0,1 
Ortopéd műszerész EK EK EK 
Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak X X X 



szerint 
Terapeuta összesen a 3. mellékletben meghatározott 

ápolói létszámot ide nem értve 
5,2 5 5 

Építészeti feltételek:    
Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes 

használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő 

elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel/ággyal**** 

X X X 

Tornaterem X X X 
Multifunkciós szoba játéklehetőséggel X X X 

Ergoterápiás helyiségek (tankonyha, tanfürdőszoba is) X X X 
Pszichológus/logopédus helyiség X X X 
Elektroterápiás kezelő helyiség X X X 

Kötöző X X X 
Gipszelő EL EL EL 

Közös étkeztetésre, klubszerű foglalkozásra alkalmas 

helyiség 
X X X 

Kerekesszék gyakorlatokra is alkalmas tornaterem X   
Kül- és beltéri járás, illetve kerekesszék 

használathoz gyakorló terep 
X   

Tárgyi feltételek: a gyermek rehabilitáció 

minimumfeltételei + 
X X X 

Állítható magasságú speciális ágy 10 ágyból 3 10 10 

Lélegeztetőgép 3 ágyhoz  2  
Otthoni lélegeztetés betanítására alkalmas 

lélegeztetőgép (home respirator) 
 2  

Monitor 10 ágyhoz az ágyak %-ában  100 100 

Pulzoxymeter 10 ágyhoz az ágyak %-ában 10 100 100 
Központi szívó és oxigén az ágyak %-ában 10 100 100 
Bronchoscop EL EL EL 

Kötöző kocsi, műszerdoboz, csipeszek, ollók, 

kötszerdoboz 
X X X 

Vizelet retenció mérésére alkalmas készülék X X X 

Végtagi és törzsmozgások, ízületi szögek mérésére 

alkalmas műszer 
X X X 

Betegemelő hálóval (egy emelőhöz 2 különböző 

háló) 10 ágyhoz 
EL 1 1 

Ergoterápia eszköztára X X X 
Egyensúlyozást javító eszközök X X X 
Állítható magasságú gurulós gyermek járókeret X   
Tornaszerek és vegyes mozgásterápiás eszközök X X X 
Standard kerekesszék magasított, teljesen dönthető 

háttámlával, emelhető lábtartóval, ülőpárnával, 

hátpárnával 10 ágyhoz (db) 

1 3 3 

Gyermekkocsi dönthető háttámlával különböző 

méretben 10 ágyhoz (db) 
3 3 3 

Elektromos meghajtású kerekesszék (db) 1 1  
Elektroterápiás készülékek (szelektív, TENS, UH és 

speciális ingerlők) 
X X X 

Állító berendezés legalább két gyermekméretben X X X 

Felállító berendezés X X X 
Végtagmozgató gépek 10 ágyhoz 3 6 6 
Folyosói korlát, csúszásgátolt padlózat X X X 

Hidroterápiás medence/multifunkciós kád EL   
Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:    



Az osztály (részleg) ágyszáma 5-15 (3-5) (3-5) 
ASTRUP készülék EL X X 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK 
CT/MRI EK EK EK 
Fájdalom ambulancia EK EK EK 

Endoszkópos laboratórium (bronchológia) EK EL EL 
Urodinamikai labor EK EK EK 
Steril és szeptikus műtő EK EK EK 

PEG beültetés konzultációs szinten EK EL EL 
Műtő + ortopéd sebész (kontraktúra kezelése) EL EL EL 
Gyógyászati segédeszközök adaptálása X X X 

Gyermek neurológia szakorvos X X X 
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 tüdőgyógyászat 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 
kötelező kötelező kötelező 

Megjegyzés: 

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 15 óra; egy fő legfeljebb három, a 

szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz 

mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

** Igazolt szakmai gyakorlat: kardiológiai, pulmonológiai és gyermek rehabilitáció esetében 

2016. december 31-ig a szakvizsgára készülés időszakából a grémiumvezető által igazolt és az 

Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati 

segédeszköz Tagozata által is elfogadott időszak beszámítható a szakvizsga óta eltelt időn 

felül. 

*** 2018. június 30-ig klinikai szakpszichológus vagy egészségpszichológus is elfogadható, 

ha neuropszichológiai tanulmányai folyamatban vannak. 

**** A feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni. 

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)       

Összes orvos 
Közülük az osztály vezetője*: orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy 

rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával 
0,7 (0,5) 0,8 

(0,6) 
0,9 

(0,8) 



Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)** 3 5 7 

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) 1 vagy 

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

Az összes orvos közül 
rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét 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) 

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 

3. Orvos 0,1 (0,1) 0,1 

(0,1) 
0,1 

(0,1) 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, 

gyógytornász) 
    

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus X X X 

Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/életmód tanácsadó-

egészségnevelő 
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 mérőhely EK EL EL 

ABPM-vérnyomásmonitor EK EL X 

Légzésfunkciómérő 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 

Kardiológiai (Echo) 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 

Edző járópad EL EL EL 

Edző 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 őrző EK EK EK 



További szakmai feltételek:       

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai 

feltételeinek rendelkezésre állása 
  

X X 

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű 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 kötelező kötelező kötelező 

Jelmagyarázat. 

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a 

szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz 

mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

** Igazolt szakmai gyakorlat: kardiológiai, pulmonológiai és gyermek rehabilitáció esetében 

2016. december 31-ig a szakvizsgára készülés időszakából a grémiumvezető által igazolt és az 

Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati 

segédeszköz Tagozata által is elfogadott időszak beszámítható a szakvizsga óta eltelt időn 

felül. 

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 nevelő/Életmód tanácsadó terapeuta 0,5 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus 0,25 

Szociális munkatárs EL 

Építészeti feltételek:  

Akadálymentes építészeti környezet X 

A rendelő általános feltételei + X 

Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén – minimum 20 m
2
 (egyszerre – fekve 

tornáztatott betegenként 4 m
2
] 

X 

Pihenő helyiség, WC, zuhanyzó, öltöző (férfi, női) X 

Közösségi/oktató helyiség (étkezésre alkalmas) X 

Étkeztetés feltételei X 

Tárgyi feltételek:  

A rendelő általános feltételei + X 



Edző kerékpár/futószalag (min. 5 db) X 

Egyéb tréning eszközök, sportszerek X 

EKG készülék (12 elv.) X 

Újraélesztő táska/tálca X 

Defibrillátor X 

Orvos (belgyógyász, kardiológus) jelenléte a mozgásprogram teljes időtartama 

alatt 

X 

Intenzív kardiológiai háttér EL (max. 

30 perc) 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:  

Echocardiographia EL 

Terheléses EKG rendszer EL 

Spiroergometriás mérőhely EK 

Radiológia (egyéb, nem mellkasi) EK 

Holter EKG X 

Orvosi laboratóriumi diagnosztika EK 

Nukleáris medicina EK 

Légzésfunkciós eszközök EL 

ABPM Vérnyomás monitor X 

Vérgáz analizátor EK 

Járóbeteg szakellátás 
Kardiovascularis betegek rehabilitációja minden életkorban 16. program 

A kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakorvosi rendelés ellátási szintjei: 

A járóbeteg kardiológiai rehabilitáció fekvőbeteg háttérrel vagy anélkül, teljes rehabilitációs 

team jelenlétével. 

Kardiológiai rehabilitációs járóbeteg szakellátás minimumfeltételei 

 Szakrendelés Szakambulancia 

Személyi feltételek: (FTE)   

Vezetője: 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 és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/pszichológus 

X X (K) 

Életmód-tanácsadó egészségnevelő, szociális 

munkatárs 

EL X (K) 



Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +   

Tornaterem [csoportos foglalkozás esetén – 

minimum 20 m
2
 (egyszerre – fekve tornáztatott 

betegenként 4 m
2
] 

X X 

Oktatóterem és –eszközök X X 

Edző kerékpár/futószalag X (K) X (K) 

EKG-készülék (12-csatornás) X X 

Újraélesztő 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 mérőhely 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 fekvőbeteg-ellátó intézmény X X 

K Intézményi szinten, más részleggel 

közösen is megvalósítható 

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció 

Szakmakód: 1903 

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei 

Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program Progresszivitási szint 

I. II. III. 

Személyi feltételek: (FTE)     

Összes orvos 15 ágyanként (további 15 ágyanként) 
Közülük az osztály vezetője*: tüdőgyógyászat szakorvos alapképzettséggel (legalább 10 

éves tüdőgyógyászat szakvizsgával) rendelkező rehabilitációs szakorvos (orvosi 

rehabilitáció tüdőgyógyászat vagy mozgásszervi rehabilitáció területén) 

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

(0,8) 

Osztályvezető rehabilitációs szakterületen igazolt szakmai gyakorlata (év)** 3 5 7 

További rehabilitációs szakorvos teljes munkaidőben/(részmunkaidőben) 1 vagy 

(1) 
1 + (1) 

vagy (2) 1 + (1) 

Az összes orvos közül 
0,2 (0,2) 0,3 (0,2) 0,3 

(0,2) 



rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve 

További tüdőgyógyász szakorvos 0,4 (0,2) 0,4 (0,3) 0,4 

(0,4) 

Speciális tevékenység esetén az adott szakterület rehabilitációs szakorvosa (orvosi 

rehabilitáció kardiológiai/mozgásszervi; mozgásszervi rehabilitáció; fizikális medicina és 

rehabilitáció) fenti sorban megadott létszámon belül minimálisan napi 1 órában 

    
X 

Orvos 0,1 (0,1) 0,1 (0,1) 0,2 

(0,2) 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, 

gyógytornász) 
X X X 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL 0,10 0,15 

Egyéb terapeuta: a releváns REP-ekben megadottak szerint X X X 

Terapeuta összesen, a 3. mellékletben meghatározott ápolói létszámot ide nem értve 2,2 2,2 2,6 

Építészeti feltételek:     

Tornaterem EL EL EL 

Fizioterápiás kezelő EL EL X 

Fizioterápiás helyiség EL X X 

Oktatótermek és eszközök EL EL EL 

Tárgyi feltételek:    

Pulzoxyméter X X X 

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó X X X 

Oxygen pótlásra alkalmas eszköz X X X 

Antidecubitor matrac X X X 

Vérgáz analizátor EK EK EL 

Kötözőkocsi X X X 

Standard kerekesszék X X X 

EKG készülék (12 csatornás) X X X 

Járókeret X X X 

Tréning kerékpár EL X X 

Tréning járópad EL EL EL 

Speciális tevékenység esetén az adott szakterület tárgyi feltételei (lásd rehabilitációs 

alaptevékenységek/kardiológiai rehabilitáció) 
    X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: 

Légzésfunkciós készülék X X X 

Pletysmográf EK EL EL 

Bronchoscopiás vizsgáló EK EK EL 

Ergospirometriás készülék EL X X 

Holter-EKG EL EL EL 

Holter-ABPM EL EL EL 

Intenzív terápia EK EK EK 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EK EK 

Echokardiográfia EK EK EK 

További szakmai feltételek:       

Vállalt bővített csomagban nyújtandó Rehabilitációs Ellátási Programok szakmai   X X 



feltételeinek rendelkezésre állása 

Vállalt Rehabilitációs Ellátási Programok speciális feltételeinek III. szintű megléte     X 

Osztály ágyszáma 15-80 15-80 15-80 

Speciális tevékenység esetén az adott szakterület diagnosztikai és szakmai háttér feltételei 

(lásd rehabilitációs alaptevékenységek/ 
kardiológiai rehabilitáció) 

    
EL 

További feltételek az egyes programok REP-jében rögzítettek szerint kötelező kötelező kötelező 

Megjegyzés: 

* Osztályvezetőként minimális óraszám heti 10 óra; egy fő legfeljebb három, a 

szakképesítésének megfelelő jellegű osztálynak lehet a vezetője. Egy osztályvezetőhöz 

mindösszesen legfeljebb 80 ágy vezetése tartozhat. 

** Igazolt szakmai gyakorlat: kardiológiai, pulmonológiai és gyermek rehabilitáció esetében 

2016. december 31-ig a szakvizsgára készülés időszakából a grémiumvezető által igazolt és az 

Egészségügyi Szakmai Kollégium Fizikális Medicina, Rehabilitáció és Gyógyászati 

segédeszköz Tagozata által is elfogadott időszak beszámítható a szakvizsga óta eltelt időn 

felül. 

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati járóbeteg-szakellátás minimumfeltételei 

  Progresszivitási szint 

  Szakrendelés Szakambulancia 

Személyi feltételek: (FTE)     

Vezetője: rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció 

tüdőgyógyászat területén) tüdőgyógyászat szakorvosi alapképzettséggel/fizikális 

medicina és rehabilitációs orvoslás és a tüdőgyógyászat szakorvosa 

X X 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint [dietetikus, 

gyógytornász, fizioterápiás (szak)asszisztens] 
X X 

Általános asszisztens/szakasszisztens X X 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus EL X 

Szociális munkatárs EL EL 

Építészeti feltételek:   

Tornaterem és multifunkciós helyiség X X 

Aeroszol szoba X X 

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +   

Oxygen pótlására alkalmas készülék X X 

Tréningkerékpár X X 

Járópad EL X 

Légzésfunkciós készülék X X 

Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy digitális) EL EL 

Ergospirometriás készülék EK X 

Pulzoxyméter X X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:   

Pletysmográf EK EL 

Vérgáz analizátor EK EK 

Területi aktív tüdőgyógyászati fekvőbeteg-ellátó intézmény EK EK 

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció tüdőgyógyászati nappali ellátás 

minimumfeltételei 



Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt 

szükséges rehabilitáció: 17. program 

Járóbeteg 

rendeléshez 

integrált nappali 

ellátás 

Fekvőbeteg 

szakellátáshoz 

integrált nappali 

kórház 

Személyi feltételek: (FTE) napi 20 betegre 

számolva 

15 (további 15) 

férőhelyenként 

Összes orvos 

Akik közül a nappali ellátó vezetője: tüdőgyógyász 

szakorvosi alapképzettséggel rendelkező 

rehabilitációs szakorvos (legalább 10 éves 

tüdőgyógyászati szakvizsgával) 

0,5 0,75 (0,5) 

Fenti létszámból 

1. rehabilitációs szakorvos a nappali kórház 

vezetőjét is beleértve 

0,2 0,3 (0,2) 

2. tüdőgyógyászat szakorvos 0,2 0,3 (0,2) 

3. orvos 0,1 0,15 (0,1) 

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben 

meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, 

gyógytornász) 

    

Klinikai és mentálhigiéniai 

szakpszichológus/pszichológus 

X 0,5 

Gyermekek esetében pedagógus X X 

Építészeti feltételek:    

Tornaterem X X 

Fizioterápiás helyiség X X 

Betegoktatásra is alkalmas többfunkciós tér X X 

Tárgyi feltételek:    

Légzésfunkciós készülék X X 

Oxygen pótlására alkalmas készülék X X 

Pulzoxyméter X X 

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó X X 

Antidecubitor matrac EK X 

Vérgáz analizátor X EK 

Kötözőkocsi X X 

Standard kerekesszék X X 

EKG készülék (12 csatornás) X X 

Járókeret X X 

Tréningkerékpár EL X 



Járópad EL X 

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér: 

Pletysmográf EK EL 

Bronchoscopiás vizsgáló EK EK 

Ergospirometriás készülék EL EL 

Holter-EKG EK EL 

Holter-ABPM EK EL 

Intenzív terápia EK EK 

Radiológia EL EL 

Mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztika EK EL 

Echokardiográfia EK EK 

 


	Progresszív ellátási szintek
	A speciális programok tételes felsorolása:
	REHABILITÁCIÓS MEDICINA REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁSI PROGRAMJAI (REP)
	Nappali ellátás minimumfeltételei
	Járóbeteg-szakellátás
	Nappali kórház (2205, 2209) Rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban
	Járóbeteg-szakellátás
	Rehabilitációs tevékenységek és speciális rehabilitációs tevékenységek gyermekkorban
	Nappali járóbeteg szakellátás
	Járóbeteg szakellátás


