
Kedves Kollégák! 

 

Bízom benne, hogy a körülöttünk zajló intenzív, egyben nyomasztó háborús, gazdasági folyamatok 

mellett a legtöbben jól megérdemelt pihenőjüket is el tudták tölteni a nyári hónapokban. Soha 

korábban nem tapasztalt intenzitás, turbulencia volt érzékelhető ezekben az időkben az 

egészségpolitika világában is, de a praxisokat nyáron elérő újabb járványhullám is a megszokottól 

eltérő volt. A fentieknek megfelelően egymást követték az egészségügyi ellátórendszer, az alapellátás 

átalakítását övező, legkülönfélébb sajtótermékek, melyek sok esetben nem kellően megalapozott 

információkra építkeztek. Meg szeretném erősíteni itt is, hogy érdemi döntés egyetlen sajtóban 

megjelent téma kapcsán (ügyelet, praxisjog) sem született még, a múlt héten és a hét elején is 

folyamatosak voltak a szakmai egyeztetések a Belügyminisztériummal ezekről a kérdésekről. Egy 

biztos, a praxisok gazdasági önállóságát, a működtetés jelenlegi struktúráját sértő, a mindennapi 

háziorvosi gyakorlatban érzékelhető változtatás nincs továbbra sem napirenden. A Családorvos 

Naprakész soron következő adásában szeretnénk összefoglalni, hogy milyen változtatások vannak a 

döntéshozó célkeresztjében, ehhez pedig segítségemre lesz dr. Takács Péter a Belügyminisztérium 

Egészségügyért Felelős Államtitkárságának államtitkára, aki nagy örömünkre elfogadta meghívásunkat, 

így első kézből kaphatunk információt a tervezett lépésekről. A rendezvény időpontjának egyeztetése 

folyamatban van, amint ez konkretizálódig tájékoztatni fogunk mihamarabb Mindnyájatokat! Addig is 

szeretnénk néhány információt, értékes szakmai programot megosztani veletek! 

 

1. A KATA kivezetését követően a praxisközösségek finanszírozását érintő kérdés 

 

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (KATA) módosításával 

összefüggésben megszaporodott az OKFŐ felé a visszajelzés, miszerint a kollégák nem kapják meg a 

praxisközösségi csatlakozási szintüknek megfelelő emelt összegű bértámogatást a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. Az utalások elmaradásának egyértelmű oka, hogy szolgáltatóváltást 

követően (pl.: egyéni vállalkozó gazdasági társaságot alapít, vagy annak tagjává válik) nem történik meg 

a kollegiális praxisközösségi tagság megújítása, és „szoros” praxisközösségi tagok esetében elmarad a 

nyilvántartásba vett praxis adataiban történt változás bejelentése. 

 
Ebben az esetben az „új” egészségügyi szolgáltatónak a módosított feladatellátási szerződése hatályba 
lépését megelőző hónap 20-ig szükséges bejelentenie a változást a Praxiskezelő felé ahhoz, hogy 
jogosultsága folytonos maradhasson az emelt összegű bértámogatásra.   
  
Kollegiális praxisközösségi tagság megújítása a „Nyilatkozat és praxisközösségi felvételi 
kérelem” megnevezésű űrlap kitöltésével kezdeményezhető. 
 
Az űrlap elérhetősége: 
Nyilatkozat és praxisközösségi felvételi kérelem – OKFŐ (gov.hu) 
  
A „szoros” praxisközösségi tagság esetén, a kollegiális praxisközösségi tagság megújításával 
egyidőben, a „Nyilvántartásba vett praxisközösség adatainak módosítása” megnevezésű felületen 
keresztül szükséges bejelenteni a szolgáltatóváltással érintett praxis adatainak változását is. 
 
A felület elérhetősége: Nyilvántartásba vett praxisközösség adatainak módosítása – OKFŐ (gov.hu) 
 

https://alapellatas.okfo.gov.hu/nyilatkozat-es-felveteli-kerelem/
https://alapellatas.okfo.gov.hu/praxiskozossegi-regisztracio-modositasa/


Szükség van továbbá a „Praxisközösségi konzorciumi együttműködési megállapodás” módosítására is, 
amelyen minden praxisközösségi tag egészségügyi szolgáltató cégszerű aláírásának szerepelnie kell, 
illetőleg szükséges beküldeni az „új” szolgáltató cégkivonatát és aláírási címpéldányát is. 
  
A fenti dokumentumokat postai úton, könyvelt küldeményként kell megküldeni a Praxiskezelő címére, 
az elektronikus kitöltés önmagában nem számít joghatályos benyújtásnak! 
  
A bértámogatás kifizetésének folytonossága, valamint az ügyfélszolgálatunk tehermentesítése 
érdekében kérjük szíves közbenjárásotokat a háziorvosok, házi gyermekorvosok, alapellátó fogorvosok 
figyelmének felhívásában, tájékoztatásában. 
 

2. Vegyes körzetet ellátó háziorvosok részére KRÉTA IER iskola-egészségügyi rendszer bemutatója 

Wenhard Andrea védőnő arról tájékoztatott minket, hogy a vegyes körzetet ellátó háziorvosoknak, 

akik még iskolát is ellátnak szeretnénk felajánlani a KRÉTA IER iskola-egészségügyi rendszerének 

bemutatóját. A rendszer ingyenes, mint az iskolát ellátó orvosok, valamint a védőnők 

számára. Elmondása szerint sajnos sok háziorvos nem értesült arról, hogy az EESZT-be az iskolai 

kampányoltásokat,  az iskolai akut ellátásokat, valamint a baleseteket az orvosoknak jelentenie kell. Ez 

a szoftver nem csak az EESZT-re akkreditált, hanem a KRÉTA oktatási rendszerrel is szinkronizál, (a 

tanulói adatok naprakészek) valamint a gondviselőkkel történő kommunikációt (leletek, oltási 

szűrővizsgálati értesítések...) is megoldja. A következő KRÉTA IER bemutató időpontja még nem ismert, 

de igény esetén Andrea email címén tudnak jelentkezni a kollégák. A bemutatón láthatók lesznek a 

legfontosabb funkciók és egy általános kép nyerhető a program egészéről.  A bemutató végén, lehet 

kérdezni is. A bemutató kb 1-1,5 órát vesz igénybe, attól függ mennyi kérdés merül fel. 

Jelentkezni a wenhard.andrea@ekreta.hu címen lehet! 
 
3. XIV. Szegedi Allergia Asztma és COPD nap 
 
Szeretném tolmácsolni felétek Novák Zoltán professzor úr hívó sorait, a szakmai igényeséggel 
összeállított programtervet mellékletben láthatjátok. Várják a szervezők sok szeretettel a családorvos 
kollégákat is! 
 
A COVID miatti két éves kényszer kihagyás után az idén, szeptember 10-én Szegeden, ismét 
megrendezésre kerül az immár XIV. Szegedi Allergia Asztma és COPD nap a Forrás szállóban. Kiváló 
előadók fogadták el felkérésünket, így rendkívül izgalmas előadások várhatóak az említett területeken. 
Érinteni fogjuk a COVID különböző hatásait, oltási lehetőségeket, körbejárjuk az új szakmai  ajánlásokat 
a szénanátha, allergén immunterápia, asztma, COPD területén. Izgalmas téma a molekuláris 
allergológiai diagnosztika, mellyel egyre gyakrabban fogunk találkozni mindennapi munkánk során. 
Sajnálatos tragédiák miatt sok szó esett az elmúlt hónapokban a legsúlyosabb allergiás reakcióról, az 
anafilaxiáról, és a kezelés lehetőségeiről, ezzel a témával kapcsolatban is hallhatnak újdonságot. Mivel 
kevesebb lehetőségünk volt nemzetközi kongresszusokra eljutni a megszorítások miatt, kongresszusi 
kitekintőnk bepillantást enged néhány nemzetközi kongresszus programjába is. 
 
Mellékelem a programot, és minden kollégát várunk sok szeretettel. 
 
prof. dr. Novák Zoltán 
SZTE Gyermekklinika 

 
4. Magyar Prader-Willi Szindróma Egyesület nemzetközi rendezvénye 

mailto:wenhard.andrea@ekreta.hu


 
A Magyar Prader-Willi Szindróma Egyesület 2019 évben alakult az érintett szindrómával élő gyermekek 
szüleinek összefogásával, és azzal a küldetéssel indult el útjára, hogy tevékenységével széleskörű 
segítséget és támogatást nyújtson a PWS-sel élő gyermekek/személyek és családjuk számára. 
 
 Főbb céljaik: 
 

 A Prader-Willi Szindrómával élő gyermekek/személyek és családjuk érdekeinek védelme, 
képviselete és szolgálata, a társadalomba történő integrációjának elősegítése. 

 

 A PWS-es személyeknek szükséges komplex orvosi, gyógypedagógiai, mozgásfejlesztési háttér 
megszervezésének támogatása. 

 

 A szindrómával kapcsolatos kutatások támogatása. 
 

 Az egyesület tagjainak folyamatos tájékoztatása, időszakonkénti kiadványok megjelentetése, 
összejövetelek és tapasztalatcserék szerezése, a szükséges információk közreadása. 

 

 PWS lakóotthon/támogatott lakhatás létrehozása. 
 
 
Célja megvalósítása érdekében az Egyesületünk az alábbi tevékenységeket végzi: 
 

 “PWS családok a PWS családokért”- sorsközösséget hoz létre. 
 

 Információs adatbázist hoz létre és működtet, amely tartalmazza mindazokat a szociális, jogi, 
egészségügyi, gyermekfejlesztési lehetőségeket, juttatásokat, szolgáltatásokat, amelyek 
megilletik a családot, illetve hozzájárulnak a PWS-es gyermekek, személyek fejlődéséhez. 

 

 Fokozott tevékenységet fejt ki, hogy a társadalom tagjai megismerjék a PWS-ből adódó 
hátrányok nehézségeit és e gyermekek és családjaik életét. 

 

 A fenti célok megvalósítása érdekében nemzetközi és belföldi kapcsolatokat épít ki a hasonló 
tevékenységet végző civil szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal, és a közélet 
szereplőivel. 

 

 A fenti célok érdekében programokat készít, szakmai és felkészítő tréninget, előadást, 
oktatást szervez, és bonyolít le. 

 
 
Az elmúlt évek munkájának, kapcsolat építésének eredményeként az Egyesület  2022. október 7-én, 
Budapesten 1 napos PWS szakmai konferenciát rendez (levélhez csatolva a részletes napi program), 3 
nemzetközi, nagy szaktudású előadóval, amelyre tisztelettel és szeretettel várják a PWS betegeket 
gondozó orvosokat, valamint minden olyan szakorvost, akit ismeretbővítés, kapcsolatépítés céljából 
szeretne többet tudni a szindrómáról. 
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, amelyet az alábbi linken lehet elvégezni:   
 
https://forms.gle/gHnAeWRjTGShaeQR7 
 
Jó egészséget kívánunk Mindnyájatoknak a kihívásokkal tarkított őszi időszakra, a Családorvos 
Naprakész soron következő adásának időpontjával hamarosan jelentkezünk! 

https://forms.gle/gHnAeWRjTGShaeQR7


 
üdvözlettel a HAOSz csapata 
 

 


