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Tisztelt Elnök Úr! 

„A méhen belüli, élő várandósság megállapításáról és rizikóbesorolásáról a várandós 
gondozásba vétele céljából” egészségügyi szakmai irányelv vonatkozásában érkezett 
megkeresésükre az alábbi választ adom: 

„A méhen belüli, élő várandósság megállapításáról és rizikóbesorolásáról a várandós 
gondozásba vétele céljából” egészségügyi szakmai irányelv felülvizsgálat/megújítás 
során, a változások nem érintették az egészségügyi szakmai irányelv ajánlásait, azaz 
a „VI. Ajánlások szakmai részletezése” fejezetét. A fejlesztőcsoport a „VII. Javaslatok 
az ajánlások alkalmazásához” „1. 3. Az ellátottak egészségügyi tájékozottsága, 
szociális és kulturális körülményei, egyéni elvárásai” alpont módosítására fókuszált. 

Az egészségügyi szakmai irányelv fejlesztése során szavazati joggal a társszerző 
Egészségügyi Szakmai Kollégium (továbbiakban: ESZK) tagozatok szakemberei, 
valamint a véleményező ESZK tagozatok által delegált szakemberek rendelkeznek. A 
véleményező ESZK tagozatok egyetértési nyilatkozat megküldésével nyilatkoznak 
arról, hogy az egészségügyi szakmai irányelv végső, csatolt változatában foglaltakat 
az ESZK tagozat megismerte, tartalmával egyetért és a képviselt szakterületre nézve 
követendőnek fogadja el. 

A véleményező ESZK tagozatok (ESZK Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, 
ifjúsági és iskolaorvoslás) Tagozat, az ESZK Háziorvostan Tagozat) az egészségügyi 
szakmai irányelv – ajánlásokat nem érintő – módosításának megismerése után 
nyilatkoztak az egyetértésükről. 

Betegszervezetek, egyéb szervezetek, szakmai társaságok – tanácskozási joggal 
történő – bevonásáról a fejlesztőcsoport dönt, amennyiben megalapozottnak ítélik 
bevonásukat. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. 

mailto:etikai.kollegium@mok.hu


évi CXXXI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi szakmai irányelveket 
nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani. 

„A méhen belüli, élő várandósság megállapításáról és rizikóbesorolásáról a várandós 
gondozásba vétele céljából” egészségügyi szakmai irányelv korábban már megjelent 
ajánlásai érvényben maradtak (mely fejlesztési folyamatában a Bábaszövetség is részt 
vett korábban tanácskozási joggal), ezért a megelőző irányelvek fejlesztési 
folyamatában résztvevő fejlesztőcsoport, véleményező ESZK tagozatok és a 
tanácskozási joggal szereplő Bábaszövetség is szerepeltetésre került a jelenlegi 
irányelvben. 

Budapest, 2022. október „        ’’ 
Tisztelettel: 

Prof. Dr. Kollár Lajos 
a Szakmai Kollégium elnöke 

 


