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BEUTALÁSI REND
A beutalás nélkül igénybe vehető ellátások és a beutalásra jogosult orvosok
Orvosi beutaló nélkül igénybe vehető járóbeteg ellátások:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

bőrgyógyászati,
nőgyógyászati és gyermek-nőgyógyászati,
urológiai,
pszichiátriai és addiktológiai
fül-, orr-, gégészeti, valamint csecsemő- és gyermek fül-orr-gégészeti,
szemészeti és gyermekszemészeti,
általános sebészeti és baleseti sebészeti,
onkológiai szakellátás
valamint az első alkalommal beutalás alapján igénybe vett bőr és nemibeteg gondozó,
tüdőgondozó és onkológiai gondozó, a gondozásba vett biztosítottak számára
A szakellátásra vagy kúraszerű ellátásra beutalt biztosított ismételt orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe venni a járóbeteg szakellátást abban az esetben, ha ellátása több
részletben történik, illetve visszarendelése indokolt.
Visszarendelés esetén nincs időkorlát, hogy meddig nem kell beutaló. (mindaddig,
ameddig az eredeti betegséghez, ellátáshoz kapcsolódó ellenőrzések, gondozás történik)
A társadalombiztosítási ellátásra, a külön jogszabályban meghatározott szociális juttatásra vagy kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából a biztosított orvosi
beutaló nélkül jogosult felkeresni a szakvélemény (igazolás) elkészítésére jogosult
egészségügyi szolgáltatót

A biztosítottat MRI (mágnesen magrezonancia), CT (komputertomográfia), DSA (digitális
szubsztrakciós angiográfia) vizsgálatra kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteggyógyintézet szakorvosa utalhatja be. A PET-CT (pozitronemisszós tomográfiakomputertomográfia) vizsgálat várólistájára klinikai onkológus, haematológus, idegsebész és
neurológus orvos javaslatára kerülhet a beteg.
Laboratóriumi és képalkotó vizsgálatot sürgős szükség kivételével nem lehet beutaló nélkül
elvégezni. (amennyiben a beteg ragaszkodik a vizsgálathoz, úgy a teljes térítési díjat köteles
fizetni)
Amennyiben a beteg a szakellátást beutaló nélkül veszi igénybe és sürgős szükség nem áll
fenn, akkor az adott szakellátás keretében további szakellátás a biztosított részére nem kezdeményezhető, illetve a betegnek térítési díjat kell fizetnie.
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BEUTALÁSI REND
A keresőképtelen biztosítottat a beutaló orvos kezdeményezése alapján az ellátásra kötelezett
szolgáltató– a várólista alapján nyújtható ellátások szabályairól szóló kormányrendeletben
foglaltak figyelembevételével – köteles soron kívül fogadni, amennyiben a keresőképtelen
biztosított az ellátást a keresőképtelenségét okozó betegsége miatt diagnosztikus vagy terápiás
célból veszi igénybe. (A keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátás nem előzheti meg a
szakmai indokoltság, valamint az ellátás várható eredménye miatti soron kívüli ellátásokat.)
A fent nem említett járóbeteg-szakellátásokra a biztosítottat az alábbiak utalhatják be:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)

a háziorvos, a házi gyermekorvos, valamint szakkonzílium céljából a fogorvos,
a járóbeteg-szakellátás orvosa, az egynapos ellátást nyújtó szolgáltató orvosa,
a pszichiátriai betegek és a fogyatékosok otthonánál, illetve rehabilitációs intézményénél foglalkoztatott orvos, ideértve a fekvőbeteg-gyógyintézetek orvosát,
az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa,
a rendészetért felelős miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett és irányított szervek, a honvédelemért felelős miniszter irányítása
és vezetése alá tartozó szervek orvosa,
a büntetés-végrehajtás orvosa,
a sorozó orvos,
az első és másodfokon eljáró orvosszakértői szerv orvosa,
a NEAK ellenőrző főorvosi hálózatának orvosa,
a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény orvosa,
az Ebtv. 10. §-a (1) bekezdésének e) alpontja alapján saját feladatkörében az országos
sportegészségügyi hálózat orvosa,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal orvosa,
a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium foglalkozás-egészségügyi
szolgáltatói feladatokat ellátó orvosa
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa járóbeteg-szakellátásra a biztosítottat a
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben foglalt feladatai keretében utalhatja be.
az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató orvosa a 0-4 napos életkorban jogszabály szerint kötelező szűrővizsgálatok elvégzése érdekében jogosult beutalásra.
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