EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
Az egészségbiztosítás, mint ráépített szakorvostani képesítés
szakvizsgakérdések és ajánlott irodalom jegyzéke (biztosítási orvostani
rész)

A ráépített egészségbiztosítás kétéves szakorvosképzés szakvizsga kérdései
a Társadalombiztosítás területéről:
1. Az Össz-szervezeti Egészségkárosodás (ÖEK) számításának alapelvei (az egyes szervi
károsodások
értékelésének
szempontjai,
kapcsolatuk).
Az
össz-szervezeti
egészségkárosodás és az egészségi állapot (EÁ) kapcsolata.
2. Egészségkárosodás, fogyatékosság, rokkantság fogalma. A megváltozott munkaképesség
minősítési eljárása, minősítési kategóriák jellemzői.
3. A rehabilitáció fogalma, formái az egészségkárosodás tükrében.
4. A társadalombiztosítás pénzbeli ellátásainak rendszere.
5. Fogyatékossági támogatás megállapításának orvosszakértői szempontjai
6. A funkcionális kapacitás vizsgálata, kapcsolata a foglalkoztatási rehabilitációval.
7. A
pszichiátriai
beteg
egészségkárosodásának,
fogyatékosságának
és
rehabilitálhatóságának értékelése kapcsán figyelembe veendő szempontok és a
rehabilitáció.
8. A pszichiátriai beteg keresőképtelenségének megítélése kapcsán figyelembe veendő
szempontok és a rehabilitáció.
9. A neurológiai megbetegedésben szenvedők egészségkárosodásának, fogyatékosságának és
megváltozott munkaképességének értékelési kritériumai és a rehabilitáció.
10. A keresőképtelenség elbírálásának szempontjai neurológiai betegségekben és a
rehabilitáció.
11. A mozgásszervi károsodások, értékelésének kritériumai és a rehabilitáció.
12. A keresőképtelenség elbírálásának szempontjai mozgásszervi betegségekben és a
rehabilitáció.
13. A keresőképtelenség, a fogyatékosság
gerinckárosodások esetén, és a rehabilitáció.

és

a

tartós

munkaképesség-változás

14. A légzőrszervi károsodások értékelési kritériumai és a rehabilitáció.
15. Egészségkárosodás a szív ischaemiás betegségeiben, az értékelés kritériumai és a
rehabilitáció.
16. A keresőképtelenség elbírálásának szempontjai és szív ischaemiás károsodásaiban és a
rehabilitáció.
17. A hypertonia okozta egészségkárosodás,
rehabilitáció.

munkaképesség-változás kritériumok és a

18. A cerebrovascularis eredetű tartós egészségkárosodások, és a munkaképesség változás
értékelésének kritériumai, értékelésük és a rehabilitáció.
19. A keresőképtelenség elbírálásának szempontjai magasvérnyomás és a cerebrovascularis
megbetegedések esetében, és a rehabilitáció.
20. A hematológiai betegségek okozta egészségkárosodás, munkaképesség-változás értékelési
szempontjai és a rehabilitáció.
21. Az emésztőrendszer károsodásainak kimutatása, az egészségkárosodás, munkaképesség
változás értékelési kritériumai és a rehabilitáció.
22. A keresőképtelenség elbírálásának szempontjai gasteroenterologiai betegségben és a
rehabilitáció.
23. A máj és epebetegségek okozta tartós egészségkárosodás véleményezésének kritériumai,
értékelésük és a rehabilitáció.
24. Az átmeneti munkaképesség-csökkenés megítélése a máj és epebetegségekben és a
rehabilitáció.
25. A pajzsmirigy betegségek okozta átmeneti és tartós egészségkárosodás, munkaképesség
változás értékelésének kritériumai, értékelésük és a rehabilitáció.
26. Diabetes mellitus az átmeneti és tartós egészségkárosodás, és a megváltozott
munkaképesség szempontjából, és a rehabilitáció során figyelembe veendő szempontok.
27. A vizeletkiválasztó és elvezető szervek betegségei okozta egészségkárosodás és a
munkaképesség-változás kritériumai, értékelésük, és a rehabilitáció.
28. A látószervi egészségkárosodások, fogyatékosság, munkaképesség-változás értékelésének
kritériumai és a rehabilitáció.
29. A hallószervi egészségkárosodás, fogyatékosság, munkaképesség-változás kimutatása,
értékelése és a rehabilitáció.
30. A perifériás verőerek és vénás megbetegedések okozta egészségkárosodás, megváltozott
munkaképesség értékelésének kritériumai, és a rehabilitáció.

31. A tartós egészségkárosodás, fogyatékosság és a munkaképesség változás szempontjából
figyelembe veendő egyéb elváltozások (tápláltság, esztétikai szempontok, lymphoedema
stb.)
32. Az FNO felépítése, elemei.
33. Az FNO célkitűzései és alkalmazási területei.
34. Az FNO használata a gyakorlatban.

A ráépített egészségbiztosítás két éves szakorvos képzés szakvizsga kérdései
a betegség, a balesetbiztosítás területéről:
1. A magánbiztosítás gyakorlatában balesetbiztosítási szerződésekből következően milyen
sajátos elvek érvényesülnek a sérüléseket követően kialakult testi kár meghatározásának
mértékében?
2. Melyek azok az alapvető formai és tartalmi követelmények a szakértői véleményekkel
szemben, melyeknek betartása kötelező érvényű szabályok függetlenül a szakvéleményt
kérő személytől, vagy szervtől?
3. Mi a sérelemdíj szerepe, funkciója? Mikor indokolt e jogintézmény alkalmazása?
4. Melyek a szakorvos számára is lényeges az élet, egészség, balesetbiztosítás szempontjából
meghatározó alapvető biztosítási jogi tudnivalók?
5. Melyek azok a lényeges orvosszakértői ismeretek, melyeket az élet, betegség és
balesetbiztosítási szerződések megkötéséhez a biztosítótársaság szakorvosának ismernie
kell?
6. A poszttraumás pszichés károsodás előfordulása, oka, bizonyítása. E kórkép kizárása.
Milyen adatokra van szükség a bizonyításhoz, a mérték meghatározásához?
7. A különböző típusú kézsérülések elbírálásának balesetbiztosítási szempontjai. Sorolja fel
azokat a fő tényezőket, melyek a maradandó károsodás mértéke szempontjából
meghatározóak?
8. A központi idegrendszer sérüléseinek leggyakoribb formái, ezek kimenetelének
lehetőségei. Melyek a leggyakrabban előforduló szövődmények és e körülmények
ismeretében miképpen alakulhatnak a baleseti eredetű kártérítés különböző formái?
9. Mit vizsgálunk a nagy összegű balesetbiztosítás megkötése előtt és a bekövetkezett baleset
után?
10. Balesetbiztosítás esetén milyen körülményekre vagyunk tekintettel a maxillo-faciális
sérülések különböző típusainak gyógyulását követően?
11. Mi a lényege a felelősségbiztosításnak? E körben mikor és milyen jogcímen lehet a térítési
igény jogosságát, jogtalanságát megállapítani?

12. A károk rendezésének menete, általános szabályai a magánbiztosítás gyakorlatában.
13. Különbözőségek és azonosságok a társadalombiztosítás és a magánbiztosítás
tevékenységében. Milyen jelentősége és akadálya van az együttműködésnek?
14. Az egészségügyi szolgáltatók felelősségbiztosításának szabályai.
15. Mit tartalmaz és mi a célja az egészségi nyilatkozatnak?
16. A kockázat elbírálásának milyen általános és konkrét alapelvei, milyen fő elemei vannak?
17. A biztosítási események alaptípusai, a kizárások okai a polgári törvénykönyv alapjánnak
összefoglalása.
18. Milyen elemekből épül fel a biztosítási szerződés általában és konkrét az egyes különböző
biztosítási konstrukcióknál?
19. Mit értünk életbiztosítási kockázat alatt? Milyen elemei vannak? Mikor élünk kizárással?
20. Melyek a vizsgáló orvosi jelentésben szereplő fő adatok?
Az ezekre adott
nyilatkozatokból a feldolgozás során milyen következtetések vonhatók le? Melyek az
irányadó szempontok?
21. Az élet és betegségbiztosítás megkötésekor a különböző betegségi kockázatok
mérlegelésének milyen fő szempontjai vannak?
22. A különböző élvezeti szereknek, az elhízásnak milyen szerepe van az életbiztosítások
megkötésekor az orvosszakértői értékelés során? A rendelkezésre álló adatok különböző
élethelyzetek és szokások eseteiben milyen hatással vannak a biztosítási összegre,
esetleges elutasításra?
23. A baleseteket követő állapotok biztosítási orvostani megítélésének főbb szempontjai.
24. Melyek azok a fő kórkép csoportok, melyeknél az adott betegség, vagy betegségek
megléte esetén a koremelés, összegkorlátozás, tartamkorlátozás, reponálás, kizárás,
elutasítás lehetősége felmerül? Ezekben az esetekben konkrét példával mutassa be, hogy a
megismert adatok birtokában milyen megoldást javasol?
25. Melyek a biztosítási szerződések leglényegesebb alapelvei?
26. Mi a különbség a baleset és az ártalom között? Milyen objektív adatokkal különíthető el a
kettő egymástól? Mutasson be konkrét példát is..
27. Mit tesz abban az esetben, ha biztosítási orvosi minőségében az adott biztosítás bármely
szakaszához tartozó orvosi dokumentáció a szükséges, a szakmai elvárások minimális
feltételeinek sem tesz eleget (pl. hiányosak, olvashatatlanok, és lényeges körülmények
nem ismerhetők meg)?

A ráépített egészségbiztosítás kétéves szakorvosképzés szakvizsga
kérdései az igazságügyi orvostan területéről:
1. Az igazságügyi szakértővé válás formai és tartalmi feltételei. A szakértői szervezet
felépítése.
2. Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogi szabályozás.
3. A szakértő etikai, polgári jogi, büntető jogi felelőssége. A szakértői véleménnyel szemben
felállított követelmények.
4. Az orvosszakértő jogai és kötelességei.
5. Az orvosszakértői vélemény elkészítésének differenciál-diagnosztikai nehézségei a
mindennapi gyakorlatban. Az orvosi iratokkal kapcsolatos alapvető hiányosságok.
6. A sérülések gyógytartamát befolyásoló tényezők, s szerepük a szakértői vélemény
elkészítésében.
7. Az egészségügyi szolgáltatók felróható kötelezettségszegése miatt
orvosszakértői megítélése, véleményezése.
8. A leggyakoribb hibák
kárfelelősségének elemei.
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9. Az igazságügyi orvosszakértő feladata a munkaképesség csökkenés orvosszakértői
vizsgálatának eseteiben.
10. Az igazságügyi orvosszakértő szerepe munkajogi perekben, leggyakrabban felmerülő
kérdések.
11. A pszichiátriai vizsgáló eljárások módszerei, szerepük, jelentőségük. A pszichés
károsodások megítélhetőségének orvoszakértői véleményezése.
12. A különböző típusú tudatzavarok, a kevert kórképek orvosszakértői elkülönítésének
nehézségei.
13. A különböző kóreredetű organikus idegrendszeri kórképek differenciáldiagnosztikai
lehetőségei az orvosszakértői gyakorlatban.
14. A poszttraumás pszichés károsodás lehetőségének bizonyításának lehetőségei. A szakértői
gyakorlat nehézségei a kóreredet bizonyíthatóságát illetően.
15. A sérülések gyógytartamának megítélése. Az anatómiai és funkcionális gyógyulás
orvosszakértői differenciáldiagnosztikája.
A végállapot kialakulásának szakértői
meghatározása.
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