
Tisztelt Hölgyem/Uram!

Az OEP finanszírozott gyógyúszás azt jelenti, hogy a szülőknek nem kell fizetni az oktatásért csak a medencebérlési 
hozzájárulást kell kifizetniük! Az a gyermek vehet részt rajta, akinek érvényes szakorvosi javaslat alapján a 
gyermekorvos felírja receptre. A gyógyúszást a szakorvosok is felírhatják, mégis ez a feladat legtöbbször a 
háziorvosokra hárul, akárcsak az utazási támogatás igénybe vételére jogosító utalványok kiállítása. 

Az OEP finanszírozás megszerzésének menete:

1. A gyermekorvos beutalót ad a szakrendelése.
2. A szakrendelésen az orvos javaslatot tesz gyógyúszásra. Ez annyiból áll, hogy az ambuláns lapra ráírja: 

GYÓGYÚSZÁS JAVASOLT.
Magánrendelésen nem jogosult a szakorvos a gyógyúszás elrendelésére!!! 

3. Az ambuláns lappal vissza kell menni a gyermekorvoshoz, aki a javaslat alapján felírja vényre a gyógyúszást.

A vényen mindenképp szerepelnie kell a gyermek nevének, lakcímének, TAJ számának és a BNO kód-nak! 
Ezen kívül, ha a vényt nem a szakorvos állítja ki, akkor a szakorvosi javaslatra vonatkozó adatok sor kitöltése
is kötelező!!!

A vény szövege: 
NEMES-MOLNÁR MARGARÉTA 
KÓD: 4823 
KRISTÁLYFÜRDŐ USZODA
(8400 Ajka, Városliget HRSZ.1320/1)
CSOPORTOS GYÓGYÚSZÁS 10-ES KÓD 
52 KEZELÉS HETI 2 ALKALOMMAL 

A gyógyúszás igénybevételéhez a rózsaszín vényen kívül 2 db kezelőlap is szükséges. Mellékelve küldök 4 
fénymásolt kezelőlapot, amelyet tovább lehet sokszorosítani, ha nem áll rendelkezésre.

A nem ajkaiaknak a gyógyúszásra való eljutáshoz utazási költségtérítés is jár! A 26 hetes kezeléshez 13 utalványra 
van szükség.

Bővebben a vonatkozó jogszabályi háttérről az 5/2004. (XI. 19.) EüM rendeletben olvashat.

Amennyiben az Ön körzetében is van gyógyúszásra jogosult gyermek, kérem tájékoztassa a lehetőségről.

Bármely felmerülő kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére!

Az úszóiskola elérhetősége:
Tel: 30/272-16-44
e-mail: pollyuszoiskola@gmail.com
www.polly.hu

http://www.polly.hu/
mailto:pollyuszoiskola@gmail.com


6. számú melléklet az 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelethez
Az egyéb rehabilitációs célú gyógyászati ellátások rendelésének orvosszakmai szabályai

18 éves kor alatti csoportos gyógyúszás

A gyógyúszás általános feltételei

Életkor: 0-18 év. Korszerű incontinentia úszónadrág mellett nem kizáró ok szobatisztaság hiánya.
A gyógyúszás indikációját felállító szakmailag illetékes intézet általában 1, végleges kórformában maximum 3 éves periódusra tesz

javaslatot.

A gyógyúszás általános ellenjavallatai

1. A csoportos gyógyúszást kizáró állapotok és betegségek:
- tartósan fennálló cardiorespiratoricus insufficientia;
- az értelmi fogyatékosság olyan foka, amely az összetett mozgáskivitelezést gátolja;
- a beteg kooperációs képessége olyan súlyos mértékben korlátozott, hogy közösségben nem foglalkoztatható;
- epilepsia esetén gyakori nappali rohamok, ha az egyéni felügyelet nem biztosítható.
2. A gyógyúszást átmenetileg kizáró állapotok:
- akut megbetegedések, lázas állapotok;
- fertőző megbetegedések, gennyes vagy kiterjedt hámhiánnyal járó bőrelváltozások.

A gyógyúszás indikációs körét képező betegségcsoportok

Betegségcsoport megnevezése Sorszáma
Szív- és keringési eredetű megbetegedések 1.
Chronicus obstruktiv légzészavarok 2.
Gerinc- és mellkasdeformitások 3.
Ízületi megbetegedések 4.
Obesitas és szövődményei 5.
Központi és perifériás idegrendszeri károsodások 6.
Veleszületett és szerzett végtaghiányos állapotok 7.

1.
49

 Szív- és keringési eredetű megbetegedések
Javallat:
a) nem operált congenitalis vitiumok nyugalmi cyanosissal nem járó esetei;
b) szívműtét után egy éven keresztül, egy éven túl abban az esetben, ha az alábbi paraméterek közül bármelyik is fennáll:
-  csökkent  fizikai  teljesítőképesség  PWC 170 1,5 W/Ts  kg-nál  kisebb,  vagy a  3 perces  intenzív  futással  megtett  távolság nem

emelkedett;
- VC nyugalmi értéke 70% alatt,
- terheléses vizsgálat után a BE 6-nál nagyobb,
- nagyfokú gerinc-, illetőleg mellkasdeformitás;
c)  primer juvenilis hypertonia, ha a nyugalmi vérnyomás ismételten 140/90 Hgmm-nél nagyobb, és 1 Watt/kg terhelés mellett a

160/100 Hgmm-t meghaladja;
d) azon szívbetegek, akik többszörös thoracotomian estek át, és ennek következtében nagymértékű gerincdeformitás alakult ki.
Ellenjavallat:
a) terheléskor jelentős cyanosis észlelhető,
b) műtétet követő 3 hónapon belül,
c) a systoles nyugalmi vérnyomás tartósan 180 Hgmm feletti.

Rendelésre jogosult:  gyermekkardiológus szakorvos, illetve javaslata alapján házi gyermekorvos és vegyes háziorvosi körzetet
ellátó orvos.

2.
50

 Chronicus obstruktiv légzészavarok
Javallat:
a) asthma bronchiale esetén, 3 éves kor felett, szakmailag illetékes szakintézet diagnózisa alapján évente többször jelentkező roham

esetén,
b) évente többször jelentkező, szakellátást igénylő recidiváló vagy chronicus obstructiv bronchitis esetén,
c)  cystas fibrosis (mucoviscidosis) enyhe és középsúlyos állapotú, genetikailag igazolt komplett vagy pulmonális manifesztációjú

kórformái esetén.
Ellenjavallat:
a) acut asthmas roham,
b) acut infectiosus exacerbatio,

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400005.EUM#lbj50param
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c) nyugalmi dyspnoe, kifejezett bronchiectasiara utaló produktív köpetürítés.
Rendelésre  jogosult:  gyermekpulmonológus  szakorvos,  klinikai  immunológus  és  allergológus  szakorvos,  illetve  javaslataik

alapján házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.

3.
51

 Gerinc- és mellkasdeformitások
Javallat:
a) mellkasi műtét utáni állapotok, deformitás nélkül egy évig, deformitással tartósan;
b) strukturális gerincdeformitások, tartási rendellenességek, amelyek szemmel láthatóak vagy eszközös vizsgálattal igazolhatók;
c) Scheuermann-kór típusos panaszokkal és röntgenlelet alapján;
d) mellkasdeformitások esetén, ha az alábbiak közül bármelyik is fennáll:
- a sternum-gerinc távolsága signifikánsan eltér az életkori normál értéktől, jelentős az aszimmetria (pl. pectus excavatum, pectus

carinatum),
- a szív konfigurációs eltérése áll fenn,
- a gyógyúszás kontraindikációját nem képező EKG elváltozás észlelhető,
- a diagnózist radiológiai vizsgálat támasztja alá.
Ellenjavallat:
a)  műtétet  követő  két-három  hónapon  belül,  ha  fizikai  terheléssel  a  funkcionális  paraméterek  jelentős  mértékben  csökkent

küszöbértéket mutatnak,
b) általános ellenjavallatok,
c) súlyos vitálkapacitás-csökkenés (50-70% alatti).

Rendelésre  jogosult:  gyermeksebész,  ortopéd  szakorvos  vagy  rehabilitációs  szakorvos,  illetve  javaslataik  alapján  házi
gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.

4.
52

 Ízületi megbetegedések
Javallat:
a)  Perthes-kór radiológiailag megerősített  diagnózisa esetén vagy műtéte után legalább egy esztendőn keresztül,  egy éven túl  a

maradványtünetektől függően,
b) juvenilis chronicus arthritis esetén, szakmailag illetékes szakintézet kivizsgálása és javaslata alapján,
c) haemophilia esetén, ha panaszok, deformitások vagy ízületi bevérzések állnak fenn,
d) osteopenia praematurum.
Ellenjavallat:
a) közvetlen postoperatív állapot,
b) a JCA szisztémás és szemészeti tünetei, az ízületi gyulladások aktív fázisa,
c) friss ízületi bevérzések.

Rendelésre  jogosult:  reumatológus,  ortopéd,  hematológus  szakorvos,  rehabilitációs  szakorvos,  illetve javaslataik  alapján házi
gyermekorvos és vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos.

5.
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 Obesitas és szövődményei
Javallat:
a) BMI érték: 97-es percentil felett;
b)  olyan  mértékű  vázrendszeri  elváltozás,  amely  miatt  egyéb  intenzív  fizikai  aktivitás  nem,  vagy  csak  korlátozott  mértékben

végezhető;
c) terheléses hypertonia.
Ellenjavallat:
a) nyugalmi dyspnoe, minimális terhelésre jelentkező cyanosis,
b) hypertonia, ha a systoles nyugalmi vérnyomás tartósan 180 Hgmm felett van.

Rendelésre jogosult:  gyermekendokrinológus vagy ortopéd szakorvos,  illetve javaslataik alapján gyermekgyógyász szakorvos,
házi gyermekorvos, vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.

6.
54

 Központi és perifériás idegrendszeri károsodás
Javallat: szakmailag illetékes szakintézeti kivizsgálás és javaslat alapján, egyéb párhuzamosan végzendő kondíciót javító rendszeres

fizikai  tevékenység  mellett.  Ideértendő  az  infantilis  cerebralparesis,  plexus  brachialis  születéskori  sérülés,  minimális  cerebrális
dysfunkcio, morbus Down, neuromusculáris kórképek, szellemi fogyatékosok.

Ellenjavallat: általános ellenjavallatok.
Rendelésre  jogosult:  gyermekneurológus  szakorvos,  rehabilitációs  szakorvos,  illetve  javaslataik  alapján  házi  gyermekorvos,

vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos és iskolaorvos.

7.
55

 Veleszületett és szerzett végtaghiányos állapotok
Javallat:  önálló  életvitelt  korlátozó  esetekben,  ortopéd  vagy rehabilitációs  szakorvos  indikációja  alapján,  egyéb,  párhuzamosan

végzendő kondíciót javító rendszeres fizikai tevékenység mellett.
Ellenjavallat: általános ellenjavallatok.

Rendelésre  jogosult:  gyermeksebész,  ortopéd vagy rehabilitációs  szakorvos,  illetve javaslataik alapján  gyermek háziorvos és
vegyes háziorvosi körzetet ellátó orvos.
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