
A korábbi 4 évben az egyik legtöbbet szorgalmazott feladat a Szakmai Kollégiumok részére 

az Irányelvfejlesztés volt. Ezen kívül korábban a mindenkori Közlönyben is voltak „szakmai 

protokollok” és „módszertani levelek” is. A cél az volt, hogy ezek a párhuzamosságok 

megszünjenek és csak az új Irányelvek kerüljenek a Közlönybe. Az Irányelvekek elsősorban a 

klinikai szakmákra vonatkoznak. A lényeg az, hogy a Nukleáris Medicina Szakmai Kollégium 

feladata az, hogy Módszertani leveleket adhat ki és újíthat meg.  Ugyanakkor az Irányelv-

fejlesztés célja a Közlönyben megjent Törvényt jelenti, mely a sokasodó orvos-beteg perek 

kapcsán hivatkozási alppal bír. Az összes többi többi megfogalmazás (protokoll, módszertani 

levél)  egy bírósági per esetében nem releváns.  

Szakmai protokoll 

Meghatározott betegségcsoportban és ellátási szinten egy betegség vagy állapot – az elérhető 

tudományos bizonyítékokkal alátámasztott preventív, diagnosztikai, terápiás, ápolási, 

gondozási és rehabilitációs – ellátási folyamatával kapcsolatos konkrét tevékenységek 

rendszerezett listája, ami az egészségügyi szolgáltatásokszakmai ellenőrzésének és 

finanszírozásának alapját képezi. Célja az ellátás biztonságosságának és egyenletes 

színvonalának biztosítása. 

Módszertani levél 

Szakmai kollégiumok hatáskörében készített olyan prevenciós, diagnosztikai, terápiás vagy 

rehabilitációs eljárásleírások, amelyeket az adott szakma (szakmák) elismert személyiségei jól 

meghatározott körülmények fennállása esetén szakértői vélemények alapján dolgoznak ki az 

ellátók számára.  

A módszertani levelek - a szakmai irányelvekkel ellentétben - általában nem tartalmaznak 

alternatív javaslatokat, nem adnak felvilágosítást a javasolt eljárások negatív hatásaival, azok 

bekövetkezésének valószínűségével kapcsolatban, nem tartalmaznak költségelemzést, és 

elsősorban az ellátók számára nyújtanak segítséget. 

Szakmai irányelv 

Klinikai döntési ajánlások sorozata (ajánlásgyűjtemény), egy adott betegségcsoport alternatív 

ellátási módozatainak meghatározására.  

A szakmai irányelv célja, hogy a gyakorló egészségügyi dolgozók tevékenységét ajánlásokkal 

befolyásolja, segítse őket és a betegeket a legmegfelelőbb ellátás kiválasztásában, ezzel 

biztosítva annak eredményességét, hatékonyságát. 

A szakmai irányelveknek négy fő típusa különíthető el attól függően, hogy az irányelvben 

szereplő ajánlások kialakítása milyen módszer alapján történt. Ez alapján az ajánlások 

lehetnek: 

 informális konszenzuson alapuló irányelvek, 

 formális konszenzuson alapuló irányelvek, 

 bizonyítékokon alapuló irányelvek, 

 explicit kritériumokon alapuló irányelvek. 

http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Betegs%C3%A9g
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_szolg%C3%A1ltat%C3%A1s
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Szakmai_ir%C3%A1nyelv
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Eredm%C3%A9nyess%C3%A9g_(Effectiveness)
http://fogalomtar.eski.hu/index.php/Hat%C3%A9konys%C3%A1g_(Efficiency)


A szakmai irányelveket kormányzati szervek, tudományos központok, egyetemek, szakmai 

szervezetek, és/vagy a szolgáltatásvásárló (pl. egészségbiztosító) fejleszthet ki. A szakmai 

irányelvek rendszeres időközönként (3–5 évente) frissítést igényelnek. 

A módszertani levelek és a diagnosztikai vagy terápiás protokollok nem tartoznak a szakmai 

irányelvek közé. 


