
HaOSz módosítási javaslat a háziorvosok gyógyszerrendeléséhez 
 

 

1..: Járóbeteg szakrendelés/fekvőbeteg gyógyintézetet írhat”-ról    

    Adott szakma „Megkötés nélkül írhat”-ra   átminősíteni 
 
Ezáltal a háziorvos belgyógyász adott belgyógyászati indikációjú, adott szert a háziorvosi 
rendelőjében, belgyógyászati szakvizsgájával kedvezményesen felírhatja a saját páciensének.  
Saját pácienseinek szolgáltat magasabb szinten – kártyapénz szakmai szorzót emeljük 1,3-ről 1,6-ra 
(0,3/szakvizsga). 
 

2..: Járóbeteg szakrendelés/fekvőbeteg gyógyintézetet javasolhat/írhat”-ról    

    Háziorvos  „Megkötés nélkül írhat”-ra   átminősíteni 
 
Ezáltal a háziorvos a pl. belgyógyászati indikációjú szert a továbbiakban kedvezményesen felírhatja a 
saját páciensének. Plusz támogatás nem szükséges. 
 
Pl. Eü 50 6c. Glucobay. Jelenleg csak szakrendelő írhatja 50% kedvezményre, ill. javasolhatja 
háziorvosnak 
Javítsuk Háziorvos Megkötés nélkül írhat-ra, így adott feltételek esetén háziorvos is felírhassa 
kedvezményesen. 
 
3..  Háziorvosi licence-ek 

Járóbeteg szakrendelés/fekvőbeteg gyógyintézetet javasolhat/írhat”-ról    

   Licence vizsgával rendelkező háziorvos „Megkötés nélkül írhat”-ra   átminősíteni 
 

A) Diabetológia 
B) COPD, asthma  
C) Kispszichiátria (szorongás, depresszió) 

 
Ezáltal a háziorvos adott licence vizsgával,  adott szakvizsgához kötött szert a háziorvosi rendelőjében 
kedvezményesen felírhatja a saját páciensének. 
Saját pácienseinek szolgáltat magasabb szinten – kártyapénz szakmai szorzót emeljük 1,3-ről 1,5-re 
(0,2/licence) 
 
 

Magyarázat a lenti táblázathoz: 
 
JB = járóbeteg  SZ = szakorvos  H = háziorvos H+L = háziorvos + licence vizsga 
 
*= javasolt módosítás   

 
** = Szakorvosi javaslatra felírható, a javaslat érvényességi ideje 12 hónap. Amennyiben HgbA1c 
érték <7,5%, a javaslat érvényességi ideje a vizsgálat időpontjától számítva további 6 hónappal 
meghosszabbodik – azaz addig nem szükséges szakrendelői kontoll, amíg jó a szénhidrát-anyagcsere, 
és a háziorvos kézben tartja a gondozást. 
 
*** beutalási jog módosítást igényel: háziorvos igényelhessen osteodensitometriás vizsgálatot. 
Osteopenia esetén (T-score = -1.5 – -2.5) háziorvos kedvezménnyel írhassa fel a D-vitamint és a 
calciumot. Osteoporosis kezelése marad reumatológiai kézben 
 
Leggyakrabban használt segédeszközök: Otthonukban vagy bentlakásos intézményben ápolt, 
szakrendelés felkeresésére nem vagy kizárólag betegszállítással képes betegek esetében  

- Kötszerek 
- Személyi gondoskodás és védelem segédeszközei (higiénés segédeszközök, sztómaterápiás 

segédeszközök, vizeletelvezetők, vizeletgyűjtők, vizeletfelszívó és defekálási segédeszközök, 
mosdási, fürdési és zuhanyzási segédeszközök) 

- Személyes mozgás segédeszközei (egy-két karral működtetett járást segítő eszközök, 
kerekesszékek) 

 



HaOSz módosítási javaslat a háziorvosok gyógyszerrendeléséhez 
 

Indikáció Gyógyszer(csoport) 1. JB   

SZ írhat 

2. JB   

H írhat 

3. JB   

H+L írhat 

Követelmény  Adott 

szakvizsga 

Háziorvostan 

szakvizsga 

Háziorvostan + 

adott licence 

EÜ50 6/a. Lantus, solostar, Levemir, Toujeo (BTI) * ** * 

EÜ 50 6/b. Novonorm, Starlix  **  

EÜ 50 6/c. Glucobay  *  

EÜ 50 7. Hyalgan *   

EÜ50 9/a1. Egifilin csoport   * 

EÜ50 9/a2. Egifilin csoport   * 

EÜ 50 10. Trimetazidin *   

EÜ 70 1. OAD * ** * 

EÜ 70 5. Kreon, Pangrol *   

EÜ70 6. Instillagel  *  

EÜ70 9/a1. D vit., Calcium  ***  

EÜ70 9/a2. Oralis biszfoszfonát – prim preventio *   

EÜ70 9/b1. Oralis biszfoszfonát – sec preventio *   

EÜ70 13. Tápszer-italok  *  

EÜ70 14. Betadine, Ialugen, Curiosin  *  

EÜ70 25. Adenuric *   

EÜ70 26. Pradaxa, Xarelto, Eliquis *   

EÜ70 28. Pradaxa, Xarelto, Eliquis *   

EÜ90 1/e  Ezetrol, Liptruzet *   

EÜ 90 1/f. Inegy *   

EÜ90 2/a. Glucagen *   

EÜ90 2/b. Neuropathia kezelése *   

EÜ90 3/a. Asthma br.   * 

EÜ90 3/a. COPD   * 

EÜ90 4/a1. LMWH (D6890, Z2980)  *  

EÜ90 4/a2. LMWH (D6890, Z2980)  *  

EÜ90 4/b1. LMWH (D6890, Z2980)  *  

EÜ90 4/c1. LMWH (D6890, I2690, I829, Z298)  *  

EÜ90 7/a1. Alprazolam csoport, antidepr.   * 

EÜ90 8. Rivotril, tegretol, tiapridal *   

EÜ90 10. Ursofalk *   

EÜ90 17. Propycil *   

EÜ90 25. Codoxy csoport (M1790, M1690)  *  

EÜ 90 30. Premix inzulin *  * 

EÜ100 1. Inzulin  **  

EÜ100 6/a. Oxigén *   

EÜ 100 57. LMWH (D689, I2600, I2601, I2602, I2603, 

I269, I48H0,I6380, I6760, I7490, I829, I8710, 
M3110,M3513, M3514, O2230, Z298) 

 *  

EÜ100 60. Kreon (C25)  *  

Szakorvos Neodolpass infúzió  * (Általános)  

Intézeti Cavinton injekció  *(Általános)  

Javaslatra Cilostazol tabl.  *(Általános)  

Szakorvos Konakion, Konakion Paediatric inj.  *(Általános)  

 Leggyakrabban használt gyógyászati 
segédeszközök (korlátozott indikációban) 

 *  

 


