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SZAKELLÁTÓHELYEK MINŐSÍTÉS FELTÉTELEI
Akkreditált szakellátóhely:
Személyi feltételek:
▪ Ellátóhely vezető orvos és legalább még egy szakorvos
(Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítések listája lejjebb található.)
▪ Legalább egy orvos rendelkezzen Diabetológia licensszel
▪ Legalább egy diabetológia szakápoló képzettséggel rendelkező szakápoló
▪ Legalább egy dietetikus
▪ Fentiek mindegyike MDT tagsággal rendelkezzen és legyen rendezett a tagdíja
Műszerezettségi és laborvizsgálati feltételek:
Rendelkezzen az ellátóhely a cukorbetegek ellátásához nélkülözhetetlen eszközökkel.
▪ Testsúly mérésére alkalmas mérleg
▪ Testmagasság mérésére alkalmas eszköz
▪ Testkörfogat mérésére alkalmas eszköz
▪ Kalibrált hangvilla
▪ Gyors vércukormérésre alkalmas eszköz
▪ Vérnyomásmérő
Egyéb feltételek
▪ Kormányhivatal által kiadott engedély száma, illetve a regisztrációs lapon kötelezően kitöltendő
adatok pontos megadása

Ideiglenesen akkreditált szakellátóhely
Személyi feltételek
▪ Ellátóhely vezető orvos és legalább még egy szakorvos
(Az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges szakképesítések listája lejjebb található.)
▪ Legalább egy orvos rendelkezzen Diabetológia licensszel
▪ Legalább egy szakápoló diabetológia szakápoló képzettségének megszerzése folyamatban van
(tanuló)
▪ Legalább egy dietetikus
▪ Fentiek mindegyike MDT tagsággal rendelkezzen és legyen rendezett a tagdíja
Műszerezettségi és laborvizsgálati feltételek:
Rendelkezzen az ellátóhely a cukorbetegek ellátásához nélkülözhetetlen eszközökkel.
▪ Testsúly mérésére alkalmas mérleg
▪ Testmagasság mérésére alkalmas eszköz
▪ Testkörfogat mérésére alkalmas eszköz
▪ Kalibrált hangvilla
▪ Gyors vércukormérésre alkalmas eszköz
▪ Vérnyomásmérő
Egyéb feltételek
▪ Kormányhivatal által kiadott engedély száma, illetve a regisztrációs lapon kötelezően kitöltendő
adatok pontos megadása

Nyilvántartott szakellátóhely
Azon szakellátóhelyek, amelyek nem tudják teljesíteni sem az akkreditációhoz, sem az ideiglenesen
akkreditációhoz szükséges személyi- vagy tárgyi feltételek közül valamelyiket, de a szakellátóhely
nyilvántartásában továbbra is szerepelnek. Új szakellátóhely nem kaphat nyilvántartott akkreditációs szintet,
kizárólag meglévő szakellátóhelyek kaphatnak ilyen minősítést.
Utolsó módosítás dátuma: 2022.04.29.
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MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZAKKÉPESÍTÉSEK
Szakellátóhelyre történő jelentkezés esetén az egyes munkakörökhöz az alábbi képesítések szükségesek:
Orvos:
•
•
•
•
•
•
•

Általános orvos
Belgyógyász
Belgyógyász-diabetológus
Csecsemő-gyermekgyógyász
Endokrinológus
Gyermekgyógyász-diabetológus
Háziorvos

Dietetikus:
• Dietetikus
Diabetológiai szakápoló és edukátor:
• Diabetológiai szakápoló és edukátor
(jelenlegi OKJ szerint: 55.723.03)
Ápoló:
•
•
•
•
•

Ápoló (Jelenlegi OKJ szerint: 55.723.01)
Csecsemő és gyermekápoló (jelenlegi OKJ szerint 55.723.03)
Felnőtt szakápoló (korábbi OKJ szerint)
Gyermek szakápoló (korábbi OKJ szerint)
Szakápoló (korábbi OKJ szerint)

Körzeti közösségi ápoló:
• Alapellátási közösségi szakápoló (jelenlegi OKJ szerint: 55.723.16)
Gyógytornász:
• Gyógytornász

Utolsó módosítás dátuma: 2022.04.29.
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