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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.
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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
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SPECIÁLIS MINŐSÍTÉSI FELTÉTELEK
Várandósok ellátására is minősített szakellátóhelyek
A-típusú gesztációs centrum minősítési feltételei
(Pregesztációs 1-es és 2-es típusú, valamint inzulinnal kezelt gesztációs cukorbeteg terhesek ellátására.)
• Minimum két belgyógyász-diabetológus orvos (közülük legalább egy a pumpa-kezelésben és szenzor
alkalmazásban is jártas)
• Minimum két diabetológiai szakápoló (közülük legalább egy a pumpa-kezelésben és szenzor
alkalmazásban is jártas)
• Legalább egy diétetikus, aki jártas a diabétesz és terhesség témakörében is
• Minimum két nevesített szülész-nőgyógyász szakorvos, egyikük lehetőleg meghatározott időn belül
rendelkezzék diabetológiai licensszel
• Szorosan együttműködő, technikailag is korszerűen felszerelt, interdiszciplináris fekvőbeteg ellátást
nyújtó (neonatológiai vonatkozásban legalább PIC II) intézeti háttér
• Az évente ellátott betegszám 10 felett legyen
• Folyamatos adatszolgáltatás a pregesztációs cukorbetegek terhességi kimenetelének alakulásáról
• Rendszeres, igazolt részvétel a diabéteszes terhesség témakörében rendezett továbbképzéseken

B típusú gesztációs szakellátóhely minősítési feltételei
(csak életmód kezelést igénylő gesztációs cukorbeteg terhesek ellátására)
• Olyan megfelelő laboratóriumi háttérrel rendelkező diabetológiai szakellátóhely, ahol 1-2 olyan
egészségügyi szakember (licensszel rendelkező diabetológus, szakápoló, dietetikus) dolgozik, aki
a a GDM ellátás témakörben megfelelő továbbképzésben részesült (igazolt részvétellel
rendelkezik),
b abban jártas és e feladatot szívesen végzi.
c folyamatos kapcsolatot tart a gravidát észlelő szülészeti intézménnyel
d a graviditás lefolyásával és kimenetelével kapcsolatos adatokat megfelelően dokumentálja
• Az évente ellátott betegek száma 25 felett legyen
• Az inzulinkezelést is igénylő gravidák ellátása A-típusú gesztációs centrumokban tanácsolható, ezen
esetekre a B-típusú akkreditáció nem vonatkozik!
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Pumpa- és szenzor centrumok minősítési feltételei
A hivatalos pumpacentrumokra vonatkozó szabályok:
A centrumok a 2021-es évben megtartják eddigi besorolásukat, azonban a jövő évben megújítandó Szakellátóhely
Elektronikus Rendszerében új típusú besorolásba kerülnek, ui.:

Alapfeltétel
•
•
•
•
•
•
•

Rendszeresen (minimum 3 megjelenés/év) gondozott, pumpakezelést alkalmazó 1-es típusú cukorbetegek
száma legalább 25fő/centrum
B. Minimum 2 fő minősített diabetológus, a minősített diabetológusok kellő jártassággal rendelkeznek a
pumpa- és szenzorkezelésben
1 fő edukátor és minősített diabetológiai szakasszisztens
Minimum 1 fő pumpakezelésben járatos edukátor
1 fő dietetikus
Rendszeres, igazolt részvétel a diabéteszes terhesség/inzulinpuma/szenzoros technológiák témakörében
rendezett szervezett továbbképzésen részvétel
Online vizit lehetősége megszervezve/rögzítése

Centrum típusok
Két különböző szintű centrum kerül kialakításra:
A típusú centrum:
Gyermek/felnőtt ellátás
Felnőtt centrum esetén:
1.preconcepcionális és terhesgondozás
2.nephrológiai gondozásban lévő, krónikus vesebetegek diabetológiai ellátása (eGFR<30ml/perc)
Folyamatos, igazolt beteg- és szakorvos-edukáció
B típusú centrum:
Gyermek/felnőtt ellátás
Nephrológiai gondozásban lévő, krónikus vesebetegek diabetológiai ellátása (eGFR<30ml/perc)
Folyamatos, igazolt beteg- és szakorvos-edukáció
Az első besorolást követően, melynek valid adatrögzítéséért a centrumvezető felel, szúrópróba-szerűen
ellenőrizhető a területi referens által.

Az eddigi hivatalos (csak) szenzor kezelésre jogosult centrumokra vonatkozó szabályok:
A centrumok ez évben megtartják eddigi besorolásukat, azonban a jövő évben megújítandó Szakellátóhely
Elektronikus Rendszerében új típusú besorolásba kerülnek, ui.:

Alapfeltétel
•
•
•
•
•
•
•

Rendszeresen (minimum 3 megjelenés/év) gondozott, CGM-rendszert használó 1-es típusú cukorbetegek
száma legalább 20 fő/centrum
Minimum 2 fő minősített diabetológus, a minősített diabetológusok kellő jártassággal rendelkeznek a
valós idejű és retrospektív szöveti glükózmonitorozásban (CGM) pumpakezelésben
1 fő edukátor és minősített diabetológiai szakasszisztens
Min. 1 fő CGM kezelésben járatos edukátor
1 fő dietetikus
Rendszeres, igazolt részvétel a diabéteszes terhesség/inzulinpuma/szenzoros technológiák témakörében
rendezett szervezett továbbképzésen részvétel
Online vizit lehetősége megszervezve/rögzítése
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Centrum típusok
Két különböző szintű centrum kerül kialakításra:
A típusú centrum:
felnőtt ellátás
preconcepcionális és terhesgondozás
nephrológiai gondozásban lévő, krónikus vesebetegek diabetológiai ellátása (eGFR<30ml/perc)
Folyamatos, igazolt beteg- és szakorvos-edukáció
B típusú centrum:
felnőtt ellátás
nephrológiai gondozásban lévő, krónikus vesebetegek diabetológiai ellátása (eGFR<30ml/perc)
Folyamatos, igazolt beteg- és szakorvos-edukáció
Az első besorolást követően, melynek valid adatrögzítéséért a centrumvezető felel, szúrópróba-szerűen
ellenőrizhető a területi referens által.
Mindkét centrum típus akkreditációs megújításának alapfeltétele a Pumpa Regiszter használata folyamatos,
adatrögzítés minimum 90%-ban!
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