
Az emberi erőforrások minisztere 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelete
a vizsgálati és terápiás eljárási rendek kidolgozásának, szerkesztésének, 
valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes 
szabályairól

• Értelmező rendelkezések

-egészségügyi szakmai irányelv

-adaptáció

-saját fejlesztés

-témaválasztási javaslat

-algoritmus

-egészségügyi szakmai irányelv: összefoglalója, módszertani 
szűrőértékelése, részletes módszertani értékelése, tára…
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valamint az ezeket érintő szakmai egyeztetések lefolytatásának egységes 
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• Általános rendelkezések

-olyan egészségügyi kérdésben, amelyre  vonatkozóan létezik 
egészségügyi szakmai irányelv, az adott egészségügyi szakmai 
irányelv képezi az alapját az egészségügyi szolgáltatások 
szervezésének és szakmai ellenőrzésének, illetve az alapján 
kerül meghatározásra az is, hogy a különböző alternatívák 
közül mely ajánlások közfinanszírozottak.

-az a dokumentum minősül a hazai ellátó környezetre érvényes 
egészségügyi szakmai irányelvnek, amely az e rendeletben 
meghatározott eljárásrend alapján került kidolgozásra és 
jóváhagyásra, és amely az egészségügyért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában megjelenik.
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• Általános rendelkezések:

-az egészségügyi szakmai irányelv az adott ellátási folyamatot lefedő ajánlások 
sorozatából áll. Az ajánlások az egészségügyi szakmai irányelvek 
bevezetésének alapját képezik. 

-az ajánlás valamely problémával összefüggésben feltett, fókuszált 
egészségügyi kérdésre adott válasz, amely a releváns szakirodalom 
szisztematikus áttekintésén alapul, és amely az érintettek egyetértésével a 
várható előnyök és hátrányok mérlegelése, valamint a beteg elvárásai és a 
hazai körülmények figyelembevételével kerül kialakításra.

- Az ajánlás mellett feltüntetett besorolási jel megmutatja, hogy az ajánlás az 
azt alátámasztó bizonyítékok szintje alapján mennyire megbízható, 
illetve az ajánlás szövegezése a felhasználó számára meghatározza azt, 
hogy az ajánlása gyakorlatban milyen mértékben kerüljön alkalmazásra.



Az egészségügyi ellátási rendszer bizonyítékokon alapuló döntéshozatalát segítő 
információforrások, bizonyítékok 6 szintjét lehet elkülöníteni (1. ábra). Ez a 
bizonyítékokon alapuló információ szolgáltatási modell a jelenleg elérhető legjobb 
bizonyítékok gyors megtalálását biztosítja. A bizonyíték keresését a lehető 
legmagasabb szinten kell elkezdeni. Ha ott nem található az adott problémát, 
egészségügyi kérdést megválaszoló bizonyíték, vagy nem elérhető a forrás, akkor az 
alacsonyabb szinten lehet folytatni a keresést. 

1. ábra Bizonyítékok 6 szintje



1. melléklet a 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelethez 

Az egészségügyi szakmai irányelv szerkezeti felépítése: 

• I.Adatlap
• II.Cím
• III.Előszó (standard szöveg, irányelv definíciója) 
• IV.Definíciók
• V.Bevezetés
• VI.Összefoglaló
• VII.Ajánlások szakmai részletezése 
• VIII.Ajánlások alkalmazása 
• IX.A dokumentum felülvizsgálatának terve 
• X.Irodalom
• XI.Melléklet


