Általános tájékoztató váró és betegfogadási listákról
1. Jogszabályi háttér
A várólista alapján nyújtandó ellátások körét, és azok közzétételének módját
-

az 1997. évi CLIV. törvény,
az 1997. évi LXXXIII. törvény,
a 287/2006. (XII.23.) Korm. rendelet,
a 45/2006. (XII.27.) EüM. rendelet,
a 46/2006 (XII.13.) EüM. rendelet, írja elő.

2. Alapfogalmak
Az 1997. évi LXXXIII. tv szerint:
Központi várólista: a külön jogszabályban meghatározott nagyköltségű ellátások
igénybevételére váró betegek jegyzéke, továbbá a szerv, illetve vérsejtképző őssejt
átültetésére váró betegek listája (transzplantációs várólista).
Intézményi várólista: az adott fekvőbeteg ellátó intézményben a betegellátás sorrendjét
meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista alapján igénybe vehető ellátások
kivételével - az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében,
továbbá tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra (tartós kapacitáshiány akkor áll fenn,
ha az egészségügyi szolgáltató a fekvőbeteg-szakellátást a beteg részére a jelentkezését
követő 60 napon belül nem tudja biztosítani).
Betegfogadási lista: az adott járóbeteg szakellátó intézményben - amennyiben a biztosított
egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást - a betegellátás sorrendjét
szakrendelésenként, az ellátás igénybevételének időpontjával meghatározó lista.

3. Tudnivaló az egyes várólistákról
3.1. Központi várólista
Jelen összefoglaló nem tér ki a központi, transzplantációs várólisták részletes szabályozására.
A központi, transzplantációs várólisták adatait az egyes szakmai Transzplantációs Bizottságok
állítják össze, az alábbi egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában:
-

felnőtt csontvelő transzplantáció
gyermek csontvelő transzplantáció
szív transzplantáció
máj transzplantáció
tüdő transzplantáció
vese transzplantáció
vese és hasnyálmirigy transzplantáció
PET
gamma sugársebészet.

A központi várólisták kezelése és közzététele az Országos Vérellátó Szolgálat feladata
(http://www.ovsz.hu/hu/ujvarolistak).
3.2. Intézményi várólista
Intézményi várólistát a fekvőbeteg ellátó intézményekben, az alábbi ellátások, továbbá azon
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátások tekintetében kell vezetni, ahol a biztosított ellátására tartós
kapacitáshiány miatt nincs lehetőség.
3.2.1. Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre:
SZAKMA
Szemészet
Fül-orr-gégegyógyászat

BEAVATKOZÁS TÍPUSA

BEAVATKOZÁS OENO KÓDJA

Szürkehályog műtétei

51470-51471; 51474-51475; 51574.

Mandula, orrmandula műtét

52810; 52820; 52850.

Orrmelléküregek, proc. mastoideus műtétei

52030; 52121.

Térdprotézis műtét

5814E-S.

Csípőprotézis műtét

58150-58159; 5815A-5815F; 5816358169.

Ortopédia

Gerincstabilizáló műtétek, gerincdeformitás műtétei 5812B-E; 58037-39; 5810Q-Y.

Sebészet

Kardiológia

Urológia

Nőgyógyászat

Gerincsérv műtétek

58033-58036.

Epekövesség miatti beavatkozás feltárás

55110; 55112; 55119; 55131.

Epekövesség miatti beavatkozás laparaszkópia

55118; 55137-55138.

Katéteres epekőoldás

59541-59542.

Hasfali-, lágyék sérvműtét implantátum
beültetésével

55360

Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, köldök-, combsérv)
implantátum beültetése nélkül

55350; 55390; 55300; 55310-55311;
55319-55320; 55330-55331; 55340.

Diagnosztikus szívkatéterezés, elektrofiziológiai
vizsgálat (külön várólistán vezetendő)

12660; 12730-12731; 12740; 1275012754; 12780; 33110; 33114; 33149;
86455.

Radiofrekvenciás katéterabláció

86453

PTCA; Coronaria stent beültetés

33970; 33974.

Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei
56020; 56030; 56060; 56070.
I. (Prostatectomia)
Prosztata jóindulatú megnagyobbodásának műtétei
56011-56015; 5601A; 86051.
II. (Transurethralis prostataműtét)
Nőgyógyászati műtétek nem malignus
folyamatokban

56850; 56860; 56540; 56550; 56560;
56511; 56710; 56721; 56722.

Az intézményi várólistát vezető személyt az adott ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató
szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni.

3.2.2. Az intézményi várólistára való felkerülés

Az intézményi várólistára való felkerülést - a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló
beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi, időpontját a szolgáltató legalább
naptári nap pontossággal állapítja meg.
Az egyedi azonosítót az intézményi várólistát vezető személy határozza meg és azt személyesen vagy kezelőorvosa útján - zárt borítékban átadja a beteg számára. Az egyedi
azonosítót és a beavatkozás várható időpontját az egészségügyi szolgáltató honlapján az
intézményi várólista keretében kell közzétenni.
A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az intézményi várólistára történő
felvételt megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását a várólista alapján nyújtható ellátások vonatkozásában - a területen kívüli beteg fogadása
veszélyezteti.
Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során
észleli, hogy az intézményi várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán
megadott időpontban - a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt - nem alkalmas, akkor
azt haladéktalanul jelzi a várólistát vezető személynek. Ez esetben a beteg az ellátást az
igénybevételére történő alkalmasság orvosi vizsgálattal történő megállapítását követő - a
várólistán elfoglalt helye szerinti - lehető legkorábbi időpontban kapja meg. A halasztás a
beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben
azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az adott beavatkozás más - az intézményi
várólistán lévő soron következő - betegnél is elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás
igénybevételére a kezelőorvos jelzi a várólistát vezető személynek, aki az értesítést követően
a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új időpontot.
3.2.3. Törlés az intézményi várólistáról

Az intézményi várólistáról törölni kell azt a beteget, aki az intézményi várólistán az ellátás
igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az
ellátást nem vette igénybe, és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem
kezelőorvosa nem kezdeményezte. Továbbá törölni kell azt a beteget is, akinek az egészségi
állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen
lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi.
3.3. Betegfogadási lista
A finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató a járóbeteg-szakellátások
elvégzését betegfogadási lista alapján teljesít, melyet szakrendelésenként kell vezetni. A
betegfogadási listát vezető személyt az egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési
szabályzatában kell kijelölni.
3.3.1. A betegfogadási listára való felkerülés

A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén háziorvosa
vagy kezelőorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus úton. Az
előzetes időpont egyeztetés nem minősül gyógyító, illetve diagnosztikai célú találkozásnak.
A betegfogadási listára való felkerülés időpontját a szolgáltató legalább naptári nap
pontossággal állapítja meg.
Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a beavatkozást - a betegfogadási lista vezetésére
vonatkozó szabályok betartásával, szabad kapacitása terhére - előzetes időpont egyeztetése
nélkül, az ellátásra történő jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára történő felkerülés
időpontjaként az ellátásra való jelentkezés időpontját kell feltüntetni.

A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző három
hónap betegforgalmi adatai alapján:
-

az azonnali ellátást, valamint a kontrollt igénylő esetek várható számát,
azokat a gondozott betegeket, akik rendszeres ellátást igényelnek,
a szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvőbeteg-ellátó intézményben ellátott beteg
számára igényelt konzíliumot, valamint
a szakértői eljárás keretében elrendelt orvos-szakmai szakvélemény kiadásához
szükséges szakvizsgálatot.

-

3.3.2. Törlés a betegfogadási listáról

A betegfogadási listáról törölni kell azt a beteget, aki a betegfogadási listán az ellátás
igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az
ellátást nem vette igénybe, és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem
kezelőorvosa nem kezdeményezte. Továbbá törölni kell azt a beteget is, akinek az egészségi
állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen
lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi.

4. Várólista jelentés
4.1. Jelentési kötelezettség
Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról és a betegfogadási listáról, valamint az
azonnali ellátást igénylő esetekről elektronikus úton, személyazonosításra alkalmatlan módon,
minden hónap 15. napjáig - a tárgyhónapot megelőző hónap vonatkozásában - jelentést
küld az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére. A jelentés elkészítéséhez az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár a honlapjáról ingyenesen letölthető számítógépes szoftvert
biztosít.
Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a betegfogadási listáról és a várólistáról szóló
tárgyhavi jelentési kötelezettségét nem teljesítette, a tárgyhónapra vonatkozó - külön
jogszabály szerinti - finanszírozási összeg 98%-ára jogosult az adott szakma
vonatkozásában.
Az egészségügyi szolgáltatónak a diagnosztikai - ide nem értve a CT, MRI és PET
vizsgálatokat - és művese-kezelés ellátásai tekintetében nincs jelentési kötelezettsége.
4.2. A jelentés adattartalma
A várólista tárgyhavi jelentés tartalmazza beavatkozás csoportonként az intézményi
várólistára történő felkerülés időpontjával (év, hónap, nap) együtt a beteg sorszámát és az
ellátás igénybevételének időpontját, valamint körülményeit. Amennyiben a beteg az ellátást a
tárgyhónapban nem vette igénybe vagy még nem kapta meg, a jelentésben ezt a tényt,
valamint ennek okát kell megjelölni.
INTÉZMÉNY
KÓDJA

INTÉZMÉNY
TELEPHELYE

BEAVATKOZÁS
TÍPUS

LISTÁRA KERÜLÉS
DÁTUMA
[éééé/hh/nn]

NAPI
SORSZÁM

AZONNALI (akut)
BEAVATKOZÁS (A)
ESEMÉNY DÁTUMA
ESEMÉNY*
/HALASZTHATÓ
[éééé/hh/nn]**
BEAVATKOZÁS (H)

Az ellátási események kódtáblázata:
* ESEMÉNYEK
Az adott hónap során
ellátott betegek

Az adott hónap során
nem ellátott betegek

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben
normál rend szerint
Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de
valamilyen szakmai ok miatt a listához képest
Halasztás szakmai okokból (ideiglenes
alkalmatlanság)

NOR
ELO
HSZ

Halasztás kapacitáshiány miatt

HKH

Halasztás a beteg kérésére

HBK

A beteg nem jelent meg

NJM

Egyéb okból aktualitását vesztette

EOA

Nincs esemény (várakozás)

NES

** ESEMÉNYEK DÁTUMA: Csak igénybevett ellátás esetén kitöltendő.

Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban az ellátást nem kapta meg vagy nem
vette igénybe, az ellátás igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell
tüntetni, azzal, hogy a beteg sorszáma nem változhat.

5. Közzétételi kötelezettség
5.1. Szolgáltatók közzétételi kötelezettsége
A várólistán szereplő adatok közül az egészségügyi szolgáltató honlapján egyedi azonosítón,
valamint az ellátás igénybevételének várható időpontján és helyén túl közzé kell tenni a
várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történő felkerülés időpontját is. A
várólistán szereplő betegek személyazonosító adatai nem nyilvánosak.
A várólista személyes adatokat is tartalmazó változata nem helyezhető el olyan számítógépre,
amely nincs ellátva operációs rendszer szintű jelszavas védelemmel, tűzfalas védelem nélkül
az internetre csatlakozik, továbbá amelyen a várólista kezeléséhez tartozó állományok a
várólista kezelésére fel nem jogosított személyek számára is hozzáférhetőek. A várólistát
kezelő számítógép minden felhasználójának személyesen azonosítottnak kell lennie.
Az intézményi várólista az egészségügyi szolgáltató által szerkesztett és a szolgáltató nyitó
honlapjáról elérhető felületen is közzétehető.
A kezelőorvos a várólistán szereplő beteget - kérésére - legkésőbb 5 napon belül tájékoztatni
köteles a várólistának a honlapon közzétett, az adott betegre vonatkozó tartalmáról.
5.1.1. Közzététel módja

A várólista közzététele történhet statikus html oldalon, továbbá várólista-kezelő számítógépes
programmal, valamint intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelő moduljának
felhasználásával.

-

Statikus html oldal: A statikus html oldalon történő közzététel esetén az ajánlott
eljárás a várólista adatainak „kézi” vezetése egy táblázatkezelő program (Microsoft
Excel vagy ezzel analóg megoldás) segítségével. A táblázatkezelő egyik munkalapján
a várólista összes adatát vezetjük, egy másik munkalapra automatikusan kerülnek át a
várólista publikus adatai. Ennek a második oldalnak a tartalmát html formátumra kell
konvertálni, amely a web szerveren közvetlenül elhelyezhető.

-

Várólista-kezelő számítógépes program: A várólista-kezelő számítógépes program
adatbázisban kezeli a felvett adatokat, automatikusan sorrendezi a listát a felkerülés
dátuma szerint, szükség szerint keresési funkciókat biztosít és naplózza a
módosításokat. Kimenete lehet:
o webes közzétételre alkalmas html oldal,
o kizárólag a publikus adatokat tartalmazó, a web szerver számára elérhető
második adatbázis, amelynek tartalmát a web szerveren futó alkalmazás
jeleníti meg,
o olyan XML formátumú állomány, amely távoli web szerver számára
feldolgozható és automatikusan eljuttatható.

-

Intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelő modulja: Integrált
beteginformációs rendszer fejlesztői kifejleszthetnek várólista-kezelő modult. A
modulnak meg kell felelnie az e rendeletben előírt biztonsági követelményeknek.

5.2. Egészségbiztosító közzétételi kötelezettsége
Az egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIX
tv. az Egészségbiztosítási Felügyeletet a várólisták tekintetében jogutódlással szűntette meg.
A jogutód szerv az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, ezért az egészségbiztosítás hatósági
felügyeletéről szóló, hatályon kívül helyezett 2006. évi CXVI. tv. szerinti közzétételi
kötelezettség az Egészségbiztosítót terheli.
A hatályon kívül helyezett 2006. évi CXVI tv. 10 §-a alapján: a „Felügyelet” honlapjáról
elérhetővé teszi a várólista alapján nyújtható egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban a
várólistát vezető egészségügyi szolgáltatók és az állami vérellátó szolgálat honlapjait.

6. Várólisták ellenőrzési kötelezettsége
Az 1997. évi LXXXIII. Tv. 20 §–ának (7) bekezdése szerint: Az egészségügyi
államigazgatási szerv területileg illetékes szerve köteles megvizsgálni, hogy az egészségügyi
szolgáltató megfelel-e a működési engedély kiadásának feltételéül külön jogszabályban
meghatározott szakmai minimumfeltételeknek, amennyiben a várólista szakember, gép,
műszer, orvostechnikai eszköz hiánya miatt hosszú.

