
A gyógyászati ellátás folyamata 

Az 5/2004. EüM rendelet 5. számú melléklete meghatározza, hogy az egyes fürdőgyógyászati 

ellátások mely betegségekre rendelhetők egészségbiztosítási támogatás mellett. 

A gyógyászati ellátásokat a gyógyszerek rendelésére használt, vonalkódos vényen kell rendelni, a 

vényen jelezni kell a fürdőgyógyászati ellátást nyújtó szolgáltató nevét és a betegség kódszámát is. Az 

ellátás igénybevételéhez szükséges továbbá kezelőlap is, amelyet az ellátást rendelő orvos tölt ki két 

példányban. Komplex fürdőgyógyászati ellátás igénybevétele esetén a kezelőlapot a gyógyfürdő 

szakorvosa állítja ki. 

A betegség jellegétől függetlenül, – támogatással – naptári évenként összesen 2 kúra rendelhető. A 

következő évre áthúzódó kúra a megkezdése szerinti évhez tartozik. 

Az ellátások kombináltan is igénybe vehetők, de egy kúrában legfeljebb 4 különböző fajta kezelést 

lehet rendelni. Az egyes fürdőgyógyászati kezelés fajtákat főszabály szerint 15 alkalomra lehet 

rendelni, de a rendelő orvos szakmailag indokolt esetben ettől eltérően 6-20 kezelést is rendelhet. A 

baleseti vagy műtéti utókezelés során a komplex fürdőgyógyászati ellátás főszabály szerint is igénybe 

vehető 20 alkalommal. A kúra összetétele orvosi indokok alapján, a kezelés során megváltoztatható. 

Az ellátást rendelő vény kiállításának napjától számított 30 napon belül meg kell kezdeni a 

kezeléseket. Ha a vény érvényességi ideje alatt nem kezdődik meg az ellátás, a kúrát úgy kell 

tekinteni, mintha azt az orvos el sem rendelte volna. 

A kúra megkezdésekor a vény és a kezelőlap egyik példánya a fürdőszolgáltatónál, a másik példány a 

betegnél marad. A vény érvényességi ideje a rendelt kezelésfajtától függ; csoportos gyógyúszás 

esetén az első igénybevételétől számított 26 hétig, a többi ellátás esetén 8 hétig érvényes. 

A betegnek a nála levő kezelőlapot minden kezelésre vinnie kell, majd a kúra befejezését követő 

három héten belül a gyógyászati ellátást elrendelő orvoshoz ellenőrző vizsgálatra kell menni, és a 

kezelőlapot átadni. Aki az ellenőrző vizsgálaton nem vesz részt, újabb kúrára nem jogosult. 

A gyógyászati ellátások igénybevételéhez utazási költségtérítés jár az általános szabályok szerint. 

Az utazási utalványt a gyógyászati ellátást rendelő orvos állítja ki, majd a szolgáltatás 

igénybevételét követően a fürdő által kijelölt személy igazolja. 


