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ALAPELLÁTÁSI HATÁSKÖRI LISTA (AHL) 

Alapellátási Hatásköri Lista előzményei: 
a Háziorvosi Hatásköri Lista és a Házi gyermekorvosi Hatásköri 
Lista  
 
Jelenleg kidolgozás alatt – kooperáció és egyeztetés BI 
Alapellátás feladat és szolgáltatás rendszerének átalakítása 
munkacsoporttal 
Az alapellátási hatásköri lista (AHL) szükséges és fontos elemei:  
- az alapellátás és szakellátás közötti feladatok 

meghatározása 
- A jelenlegi alapellátási (orvos, ápoló),vagy 

praxisközösségek/kiterjesztett alapellátás esetén 
egyéb szereplők (orvos, MSC, BSC és OKJ ápoló, védőnő, 
fogorvos, dietetikus, gyógytornász, pszichológus stb.) közötti 
feladatok meghatározása 



HÁZIORVOSI HATÁSKÖRI LISTA 

- A hatásköri-listát legelőször 1992. januárban Kecskeméten 
állították össze 
- 1993. elején a szakmai kollégiumok is elfogadták 
- 2002-ben a Háziorvostani Szakmai Kollégium tagjai és 
szakértői a szerkezet módosításával a korábbi hatásköri listát 
véglegesítették 
A Háziorvostani Szakmai Kollégium és az Országos Alapellátási 
Intézet által készített anyagban: Az Egészségügyi 
Minisztérium szakmai protokollja alapján a háziorvosi praxis 
hatásköri listájában már szerepelt a következő mondat: 
    "A teljeskörű hatásköri lista a háziorvosok számára 
határozza meg azt az ismeretanyagot, tevékenységi kört, 
melyeknek birtokában feladataikat a legmagasabb szinten 
tudják ellátni. Ez egyúttal a háziorvosi szakképzés 
tananyaga."  



HÁZIORVOSI HATÁSKÖRI LISTA (HHL) 

 
 

Egészségügyi Közlöny, LXI. Évfolyam 7.szám, 2011. március 29.  

„A Lista alapjául szolgál a háziorvosi szakképzés 
kurrikulumának és vizsgakövetelményeinek 

meghatározásához is. „ 
 

 
 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja A Háziorvosi 
Hatásköri Listáról (1. módosított változat)  
Készítette: a Háziorvostani Szakmai Kollégium és az Országos Alapellátási Intézet  



ALAPELLÁTÁSI HATÁSKÖRI LISTA 

 

- Újszerű megközelítés – szervrendszerek szerinti felosztás 

 

- Egyeztetés társszakmákkal, szakmai kollégiumokkal 

 

- A kiterjesztett alapellátás hatásköri listáját (AHL) a projekt 
keretein belül a nagy népegészségügyi jelentőségű területek 
szerint dolgozzuk fel hazai és nemzetközi irányelvek 
figyelembevételével.  

 



ALAPELLÁTÁSI HATÁSKÖRI LISTA -
GASZTROENTEROLÓGIA 

- A gasztroenterológiai területen gyakoriságuk folytán az 
alábbi betegségek kerülnek kidolgozásra:  

- gyulladásos bélbetegségek (IBD) - Crohn betegség és colitis 
ulcerosa 

- Gastrooesophagealis reflux (GERD) 

- Pepticus fekélybetegség, illetve etiológiai jelentősége 
folytán a H. pylori infekció.  

- A colorectalis carcinoma (főként a daganatos fejezetben 
kerül ismertetésre) 

- A coeliakia, jelentősége miatt szintén szerepel a 
dokumentumban 

 



ALAPELLÁTÁSI HATÁSKÖRI LISTA -
GASZTROENTEROLÓGIA 

A gasztroenterológiai betegségekkel kapcsolatos 
tevékenységeket, ahogyan a többi szervrendszert feldolgozó 
hatásköri dokumentumokban is, 3 fő tevékenységi területen 
összegezzük:  

 

1. Prevenciós szolgáltatások  

2. Krónikus gondozás részeként nyújtandó szolgáltatások 

3.  Sürgősségi/akut ellátás részeként nyújtandó 
szolgáltatások.  

 



ALAPELLÁTÁSI HATÁSKÖRI LISTA -
GASZTROENTEROLÓGIA 

- Ismertetjük az alapellátás szintjén elvégezhető, illetve az ott     
rendelhető diagnosztikus és terápiás tevékenységeket 

- feltüntetjük az orvosi és nem orvosi humán erőforrás igényt 
a szükséges kompetencia szintre vonatkozó javaslattal 

- Az eszközös, technológiai és finanszírozási feltételek 
szükségességét és fejlesztési igényét is jelezzük.   

 
Tevékenység 
megnevezése 

Személyi 
feltétel - Orvosi 
HR 

Orvosi 
kompetenciaszint (az 1 
megfelelő 
választandó: 
háziorvosi szakvizsga/ 
emelt szintű jártasság / 
licenc-szakvizsga) 

Személyi feltétel 
- Nem orvosi, eü. 
HR 
(választhatók: 
ápoló, védőnő, 
gyógytornász, 
dietetikus, 
szakpszichológu
s, 
népegészségügyi 
szakember) 

Nem orvosi 
kompetenciaszi
nt 
(szakmánként 
jelölendő, pl.: 
OKJ, BSc, MSc, 
APN) 

Tárgyi, 
eszközö
s 
feltétele
k 

Egyéb feltételek  
(több választható 
ezek közül: speciális 
helyiség, 
finanszírozási 
ösztönző, IT 
támogatás) 



Tevékenység 
megnevezése 

Személyi feltétel - 
Orvosi HR 

Orvosi 
kompetencias
zint (az 1 
megfelelő 
választandó: 
háziorvosi 
szakvizsga/ 
emelt szintű 
jártasság / 
licenc-
szakvizsga) 

Személyi feltétel - 
Nem orvosi, eü. 
HR 
(választhatók: 
ápoló, védőnő, 
gyógytornász, 
dietetikus, 
szakpszichológus, 
népegészségügyi 
szakember) 

Nem orvosi 
kompetenciaszin
t 
(szakmánként 
jelölendő, pl.: 
OKJ, BSc, MSc, 
APN) 

Tárgyi, 
eszközös 
feltételek 

Egyéb feltételek  
(több választható ezek 
közül: speciális helyiség, 
finanszírozási ösztönző, IT 
támogatás) 

IBD, GERD, 
pepticus ulcus 
betegségekre 
vonatkozóan 
magas rizikóval 
élők körében 
életmódi támogatás 
minimál 
intervencióval 
(különös tekintettel 
az alkohol 
abususra és 
elhízásra) 

    ápoló, védőnő, 
népegészségügyi 
szakember 
optimális esetben 
dietetikus 

 BSc, MSc, APN oktatási 
anyagok, 
beteg- 
tájékoztat
ók 
  

  

Személyre szabott, 
programszerű 
életmódi támogatás 
a GERD, pepticus 
ulcus kockázatának 
csökkentése 
céljából (különös 
tekintettel az 
alkohol vagy NSAID 
abususra és 
elhízásra) 

    ápoló, védőnő, 
népegészségügyi 
szakember, 
dietetikus 

 BSc, MSc, APN oktatási 
anyagok, 
beteg- 
tájékoztat
ók  
  

  
feltétel: megfelelő 
infrastruktúra, és 
finanszírozás, 
betegforgalom- 
szabályozás, 
multidiszciplináris ellátó 
team  
(PK, EFI), 
gyógyszermonitoring - 
NEAK  

                     
  

      



ALAPELLÁTÁSI HATÁSKÖRI LISTA -
GASZTROENTEROLÓGIA 

- Összességében a munkacsoport által elkészített és a 
szakmai társaság által jóváhagyott, véglegesített 
munkadokumentum meghatározza majd: 

 
- a beteg beutalásának helyes gyakorlatát 
 
- a szakellátásból szükséges információkat 
 
- az egyéni háziorvosi praxisokban, 

praxisközösségekben kötelezően és számonkérhetően 
elvégzendő / elvégezhető diagnosztikus és terápiás 
tevékenységek körét is 

 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 
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