45/2006. (XII. 27.) EüM rendelet
a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés lehetőségének egészségügyi
szakmai feltételeiről
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (4)
bekezdésének g) pontja alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörben a következőket rendelem el:
1. § E rendelet alkalmazásában várólista protokoll a külön jogszabály szerinti várólista alapján nyújtott
egészségügyi ellátás igénybevételére vonatkozó - az egészségügyi miniszter rendeletében közzétett - orvos-szakmai
szabályok összessége.
2. § (1) Az Ebtv. 20. § (2) bekezdésében foglalt, a várólistára való felkerülés időpontja szerinti sorrendtől való
eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára felvett valamely beteg esetében az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) pontja szerinti sürgős szükség áll fenn, és ellátásának
késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegeké.
Az adott ellátás tekintetében a sürgős szükség megállapításának és az ellátás sürgőssége megítélésének részletes
orvos-szakmai szempontrendszerét a várólista protokoll tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a beavatkozást végző szakorvos haladéktalanul intézkedik arról,
hogy amennyiben a beteg a várólistán nem szerepel, arra - a külön jogszabály szerinti rendelkezések értelemszerű
alkalmazásával - szakmai indokoltság okán felkerüljön. A szakmai indokból történő felkerülés tényét a várólistán
jelezni kell. Az ellátás - ebben az esetben - csak a várólistára történő felvétellel összefüggő intézkedés
megtörténtével egy időben kezdhető meg.
(3) Az Ebtv. 20. § (2) bekezdésének alkalmazása során, a várólista-sorrendnek az ellátás várható eredménye
alapján történő eltérése akkor lehetséges, ha a várólistára felvett beteg esetében
a) egyéb ellátás szükségességének felmerülte, vagy
b) időleges állapotváltozás
miatt az ellátás várólista-sorrend szerinti nyújtásának eredményessége várhatóan lényegesen eltérne a sorrendtől való
eltérés esetében elérhető eredményességtől, és mindez nem jár a várólista-sorrend megváltoztatásával érintett további
betegek számára a várható eredményesség számottevő csökkenésével. Az adott ellátásra vonatkozóan a várható
eredmény megítélésének részletes orvos-szakmai szabályait a várólista protokoll tartalmazza.
3. § (1) A várólista alapján nyújtható ellátások körében
a) az ellátás javallatait és ellenjavallatait,
b) a várólistára való fel- és az arról való lekerülés egészségi állapotbeli feltételeit
az adott ellátásra vonatkozó várólista protokoll tartalmazza.
(2) A várólista protokollt úgy kell kidolgozni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az adott beteg
a) ellátásra való jogosultsága, valamint
b) a várólistára való felkerülés időpontjától eltérő ellátási sorrend indokoltsága.
(3) A várólista protokoll az ellátás lehetőségét, illetve sorrendjét illetően csak olyan feltételeket tartalmazhat,
amelyek bizonyítottan összefüggnek az ellátás várható eredményével, illetve az érintett betegek beavatkozás nélkül
várható állapotváltozásával.
4. § A várólista-sorrendtől eltérően nyújtott ellátásra berendelt beteg kiválasztásának okát - beleértve a beteg
általános állapotát és a várólista protokollban foglalt feltételek fennállását - a kezelőorvos dokumentálni köteles.
Transzplantáció esetén a dokumentációt a beavatkozást követő 3 napon belül meg kell küldeni a külön jogszabály
szerint illetékes Transzplantációs Bizottságnak.
5. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet szerinti várólista protokollok hiányában a meglévő szakmai protokollok, illetve helyi
eljárásrendek alkalmazandók.

