
A szakorvosok által megszerezhető diabetológiai licenc képzési követelményei 

 

2. melléklet a 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez, 13. pont 

1. A képzésben való részvételhez szükséges képesítési és szakmai feltételek 

1.1. belgyógyászati szakképesítés, 

1.2.csecsemő- és gyermekgyógyászati szakképesítés, 

1.3.háziorvostan szakképesítés vagy 

1.4.szülészet-nőgyógyászat szakképesítés 

2. Licenc típusa: interdiszciplináris 

3. A képzés időtartama: 24 hónap 

4. A képzés és a vizsga szakmai tartalma 

A 24 hónapot rendszeres cukorbeteg-ellátó tevékenységgel kell eltölteni. 

4.1. Belgyógyászati alap-szakképesítés esetén: 

a) 6 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető belgyógyászati fekvőbetegosztályon 

b) 4 hét gyakorlat gyermek-diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban) 

c) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon 

d) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon 

e) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon 

f) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen 

4.2. Csecsemő- és gyermekgyógyászati alap-szakképesítés esetén: 

a) 6 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető gyermekgyógyászati 

fekvőbeteg-osztály 

b) 4 hét gyakorlat felnőtt diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban) 

c) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon 

d) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon 

e) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon 

f) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen 

4.3. Háziorvosi alap-szakképesítés esetén: 

a) 3 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető belgyógyászati fekvőbetegosztály 

b) 1 hónap diabetológiai profilú, szakambulanciát is működtető gyermekgyógyászati 

fekvőbeteg-osztály 



c) 6 hét gyakorlat felnőtt diabetes gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban) 

d) 6 hét gyakorlat gyermek-diabeteses gondozóhelyen (járóbeteg-ellátásban) 

e) 2 hét gyakorlat diabeteses krízisállapot-kezelést folytató osztályon 

f) 2 hét gyakorlat diabeteses nefrológiai ellátást folytató osztályon 

g) 2 hét diabeteses terhes-gondozást végző osztályon 

h) 1 hét gyakorlat diabeteses szemészeti gondozást végző részlegen 

5. Vizsgára bocsátás további feltételei 

A képzési idő során továbbképzési pontok megszerzése az alábbi tevékenységek révén: 

5.1. diabetológiai tárgyú, legalább 10 szabadon választható elméleti továbbképzési pont 

megszerzését biztosító továbbképzésen való részvétel, illetve előadás tartása vagy 

5.2. tudományos tevékenység keretében: 

a) diabetológiai témájú PhD, 

b) lektorált szaklapban megjelent diabetológiai tárgyú közlemény vagy 

c) nemzetközi kongresszuson tartott diabetológiai tárgyú előadás, poszter 

6. Megszerezhető képesítés birtokában végezhető szakmai tevékenységek köre 

6.1. hypo- és hyperglikémiás krízisállapotok gyors felismerése, kezelése 

6.2. micro- és macrovasculáris szövődmények felismerése, kezelése 

6.3. terhesdiabetológiai ellátásban, speciális terhesdiabetológiai centrumokba történő 

megküldés megítélésében való jártasság 

6.4. jártasság: 

a) antidiabetikumok javallatainak, ellenjavallatainak mérlegelésében 

b) törzskönyvileg engedélyezett, finanszírozási rendelkezések szerint lehetséges 

gyógyszerkombinációk megválasztásában, gyógyszerinterakciók kockázatának megítélésében 

6.5. a diabétesz ellátáshoz kapcsolódó gondozás, gyógyszeres és gyógyászati segédeszköz 

ellátás lehetőségeinek ismerete 

7. Képzés személyi és tárgyi feltételei 

7.1. Az elméleti képzés személyi feltétele: a Magyar Diabetológiai Társaság által elismert 

legalább 10 éves diabetológiai gyakorlattal rendelkező szakorvos 

7.2. A gyakorlati képzőhely személyi feltételei: 

a) két belgyógyász vagy gyermekgyógyász szakképesítéssel rendelkező szakorvos, amelyből 

legalább egy rendelkezzen diabetológiai licencszel vagy a Magyar Diabetológiai Társaság 



által elismert legalább 10 év diabetológiai területen szerzett gyakorlattal 

b) diabetológiai szakasszisztens 

c) dietetikus 

d) konziliáriusként diabetológiában jártas nefrológus, szemész, szülész és nőgyógyász, 

sebész, angiológus szakember 

7.3. A gyakorlati képzőhely tárgyi feltételei: 

a) diabetológiai szakrendelésre vagy szakambulanciára vonatkozóan kiadott érvényes 

működési engedély 

b) antropometriás meghatározás eszközei (testsúly, testmagasság, testkörfogatok mérése) 

c) gyors vércukor-meghatározó készülékek 

d) vérnyomásmérő 

e) hangvilla (neuropátia) 

f) kardiovasculáris vizsgálati eszközök (EKG, ABPM, mini Doppler) 

g) a hosszútávú anyagcsere-vezetés ellenőrzését és a szövődmények korai felismerését 

rendszeresen biztosító laboratóriumi háttér (vércukor, fruktozamin, HbA1c, vérzsírok, 

vesefunkciók, ionok, mikroalbuminúra mérése, húgysav meghatározás stb.) 


