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III. Kormány rendeletek

A Kormány 
165/2009. (VIII. 14.) Korm. 

rendelete

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 42.  § (4) be kez dé sé ben,
va la mint 83.  § (2) be kez dés a), c), i) és k)–m) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Vhr.)
14.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 15–21.  § sze rin ti fi nan szí ro zá si szer zõ dé se ket
– a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – az egész ség -
ügyi szol gál ta tó te lep he lye sze rint ille té kes REP ha tá ro -
zat lan idõ re köti meg. A több ré gi ó ban te lep hellyel ren del -
ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó ese té ben az OEP el té rõ
szer zõ dés kö té si ille té kességet ál la pít hat meg. Adott szol -
gál ta tás nyúj tá sá hoz szük sé ges fel té te lek hi á nyos sá gai
ese tén, az azok pót lá sá ra az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si
szerv ál tal elõ írt, vagy a szol gál ta tó ál tal vál lalt ha tár idõ re
fi gye lem mel, ha tá ro zott idõ re köt he tõ a fi nan szí ro zá si
szer zõ dés.”

(2) A Vhr. 14.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A 22–25.  § sze rin ti szer zõ dé se ket – ha jog sza bály

más ként nem ren del ke zik – az egész ség ügyi szol gál ta tó
szék he lye sze rint ille té kes REP ha tá ro zat lan idõ re köti
meg.”

2.  §

A Vhr. 26.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) An nak, aki ál lás ke re sé si tá mo ga tás vagy vál lal ko -
zói já ra dék fo lyó sí tá sá nak szü ne te lé se alatt, vagy ezek
meg szû né sét kö ve tõ 42 na pon be lül szül, és tény le ges
 jövedelemmel nem ren del ke zik, a ter hes sé gi-gyer mek ágyi 
se gély össze gét az Ebtv. 42.  § (3) be kez dé se sze rint, a
gyer mek gon do zá si díj össze gét pe dig az Ebtv. 48.  § (4) be -
kez dé se sze rint kell meg ál la pí ta ni, azon ban a pénz be li
 ellátás alap ja nem ha lad hat ja meg az ál lás ke re sé si tá mo ga -

tás vagy vál lal ko zói já ra dék alap ját ké pe zõ át lag ke re set
har min cad ré szét.”

3.  §

A Vhr. 31/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„31/A.  § Az Ebtv. 50.  § (1) be kez dé se sze rin ti mél tá -

nyos sá gi jog kör ben – a biz to sí tá si jog vi szony meg szû né se
után meg ál la pí tott vagy fo lyó sí tott táp pénz ki vé te lé vel –
ki zá ró lag a Tbj. 5.  §-a sze rint biz to sí tott nak mi nõ sü lõ sze -
mély ré szé re en ge dé lyez he tõ pénz be li el lá tás.”

4.  §

A Vhr. 31/F.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Egy sze ri se gély ben ré sze sít he tõ az a biz to sí tott,
aki nek

a) az egész sé gi ál la po tá ban ked ve zõt len vál to zás,
egész ség ká ro so dás kö vet ke zett be, és a ké rel mé ben elõ -
adot tak az egész ség biz to sí tás ál tal nyúj tott el lá tás sal van -
nak össze füg gés ben, vagy

b) ré szé re a táp pénz, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély,
gyer mek gon do zá si díj fo lyó sí tá sát az Ebtv. 50.  § (1) be -
kez dé se alap ján mél tá nyos ság ból sem en ge dé lyez ték.”

5.  §

A Vhr. 32.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az Ebtv. 18.  § (6) be kez dés e) pont ja, 52. és 53.  §-a, 

to váb bá e ren de let al kal ma zá sá ban bal eset nek mi nõ sül az
em be ri szer ve ze tet ért olyan egy sze ri kül sõ ha tás, amely
a sé rült aka ra tá tól füg get le nül, hir te len vagy arány lag
 rövid idõ alatt kö vet ke zik be, és sé rü lést, mér ge zést vagy
más (tes ti, lel ki) egész ség ká ro so dást, ille tõ leg ha lált
okoz.”

6.  §

A Vhr. 33.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az Ebtv. 55.  §-a alap ján a bal ese ti táp pénz össze gé -
nek ki szá mí tá sa kor nem ve he tõ figye lembe

a) az át lag ke re set, a tá vol lé ti díj – ide nem ért ve a mun -
ka szü ne ti nap ra járó tá vol lé ti dí jat –, va la mint az az idõ tar -
tam, amely re azt ki fi zet ték,

b) a törzs gár da ju ta lom, a ju bi le u mi ju ta lom, a vég -
kielégítés, va la mint azon jut ta tás, amely nem a vég zett
mun ká ért, te vé keny sé gért ke rült ki fi ze tés re.”

7.  §

A Vhr. 38.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:
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„(6) A pénz be li el lá tás irán ti ké re lem hez mel lé kelt Iga -
zol ványt – a ké re lem elsõ fo kon tör té nõ el bí rá lá sát köve -
tõen – a fog lal koz ta tó hoz, fog lal koz ta tó hi á nyá ban a ké rel -
me zõ höz vissza kell jut tat ni. A ki fi ze tõ hellyel nem ren del -
ke zõ fog lal koz ta tó a pénz be li el lá tás irán ti ké re lem hez az
Iga zol ványt ab ban az eset ben csa tol ja, ha a biz to sí tott
e fog lal koz ta tó nál elsõ al ka lom mal kér pénz be li el lá tást,
és a két évi fo lya ma tos biz to sí tá si idõn be lül más fog lal -
koz ta tó ja is volt. A pénz be li el lá tás irán ti ké re lem el bí rá lá -
sá hoz fel hasz nált ere de ti jö ve de lem iga zo lást a fo lyó sí tó
szerv tá rol ja. Szük ség ese tén az ere de ti jö ve de lem iga zo -
lást a ké rel me zõ a ko ráb bi fo lyó sí tó szerv tõl be kér he ti.”

8.  §

A Vhr. 39.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A pénz be li el lá tás irán ti ké rel met el bí rá ló ki fi ze tõ -

hely vagy REP a pénz be li el lá tás jo go sult ját – ké rel mé re –
tá jé koz tat ja a meg ál la pí tott pénz be li el lá tás össze gé nek
 kiszámítása so rán figye lembe vett ada tok ról.”

9.  §

A Vhr. 44.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A Tbj. 5.  § (1) be kez dés e), f) és i) pont já ban, va la -
mint 56/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély
 által el szen ve dett bal ese tet – be je len té se alap ján – a mun -
ka vég zés he lye sze rint ille té kes REP ki vizs gál ja, és fel ve -
szi a bal ese ti jegy zõ köny vet.”

10.  §

A Vhr. 45.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A bal eset üze mi té nyé nek jog erõs meg ál la pí tá sá ig
a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren delt gyógy szer -
hez, gyó gyá sza ti se géd esz köz höz, gyó gyá sza ti el lá tás hoz,
il let ve az Ebtv. 23.  § b)–c) pont ja sze rint rész le ges té rí tés
mel lett igény be vett fo gá sza ti el lá tás hoz a té rí té si díj a biz -
to sí tot tat ter he li. A jog erõs ha tá ro zat be mu ta tá sát köve -
tõen a biz to sí tott ké rel mé re a REP a biz to sí tott ál tal meg -
fizetett té rí té si dí jat so ron kí vül vissza fi ze ti. A ké re lem hez
csa tol ni kell a ke ze lõ or vos iga zo lá sát az üze mi bal eset tel
össze füg gés ben ren delt el lá tá sok ról.”

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak kivéte -
lével – 2009. au gusz tus 15-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2.  §-a 2010. má jus 1-jén lép ha tály ba,
 azzal, hogy a 2010. má jus 1-je elõtt szü le tett gyer me kek re

te kin tet tel igé nyelt el lá tás ra ak kor is a Vhr. 2010. áp ri lis
30-án ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni, ha az
igény lés ezt az idõ pon tot köve tõen tör té nik.

(3) A Vhr. 26.  § (1) be kez dé sé ben a „31.  § (7) be kez dé -
sé nek” szö veg rész he lyé be a „31.  § (7)–(8) be kez dé sé nek” 
szö veg, 31/D.  § (6) be kez dé sé ben a „meg hosszab bí tá sa”
szö veg rész he lyé be a „meg ál la pí tá sa” szö veg, 31/F.  §
(1) be kez dé sé ben az „Ebtv. 50.  §-a (2)” szö veg rész he lyé -
be az „Ebtv. 50.  § (4)” szö veg lép.

(4) Ha tá lyát vesz ti a Vhr. 31/B.  § (1) be kez dé se, 31/B.  §
(2) be kez dé sé ben az „azon ban” szö veg rész, 31/C.  §-a,
 valamint 31/G.  § (2) be kez dé se.

(5) Az 1–10.  §, va la mint a (3)–(4) be kez dés 2010. má -
jus 2-án ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány  
166/2009. (VIII. 14.) Korm.

rendelete

az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alatt
álló egyes költségvetési szervekre vonatkozó

kormányrendeleteknek a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról  szóló 2008. évi

CV. törvénnyel összefüggõ módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, va la mint – a 3.  § 
te kin te té ben – a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi
XXXIV. tör vény 100.  § (1) be kez dés h) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott, va la mint – az 1–2.  § te kin -
te té ben – az Al kot mány 40.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az Igaz ság ügyi Hi va tal ról  szóló 303/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az Igaz ság ügyi Hi va tal ön ál ló an mû kö dõ és gaz -
dál ko dó köz ha tal mi költ ség ve té si szerv.”

2.  §

(1) A Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal ról  szóló
162/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Kor -
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mány ren de let) 2.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A Hi va tal ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó köz ha -
tal mi költ ség ve té si szerv.”

(2) A Kor mány ren de let 2.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A be fo ga dó ál lo má sok ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál -
ko dó köz szol gál ta tó költ ség ve té si szer vek.”

3.  §

(1) A Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá ról
 szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) 1.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Szol gá lat ön ál ló an mû kö dõ és gaz dál ko dó köz -
ha tal mi költ ség ve té si szerv.”

(2) A Korm. ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„5.  § A Szol gá lat nak a 3.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott együtt mû kö dé si és tá jé koz ta tá si fel ada ta it is tar tal -
ma zó szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér -
tés ben ha tá roz za meg.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép
 hatályba.

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
29/2009. (VIII. 14.) EüM

rendelete

az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási
finanszírozásának egyes kérdéseirõl  szóló

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (4) be kez dés k), l) és

m) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont ja sze rin ti fel adat kö -
röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az egész ség ügyi szak el lá tás tár sa da lom biz to sí tá si
fi nan szí ro zá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  § (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem szá mol ha tó el já ró be teg-szak el lá tás ke re té ben 
a gyár tás tól szá mí tott 12 év nél idõ sebb be ren de zés sel vég -
zett CT, MRI vizs gá lat.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Nem szá mol ha tók el tel je sít mény ként az adott ren -
de lé sen a havi össze sí tett ren de lé si idõt meg ha la dó an vég -
zett te vé keny sé gek ab ban az eset ben, ha a ren de lé sen nyúj -
tott – a já ró be teg-szak el lá tás egyes te vé keny sé ge i nek mi -
ni má lis el lá tá si ide jé rõl  szóló 17. szá mú mel lék let sze rint,
 illetve az ott meg ha tá ro zot tak hi á nyá ban leg alább 2 perc
el lá tá si idõ alap ján szá mí tott – össze sí tett havi el lá tá si idõ
meg ha lad ja a tárgy ha vi ren de lé si idõt.

(6) Az (5) be kez dés ben fog lal ta kat nem kell al kal maz ni
a be teg köz vet len je len lé tét nem igény lõ, va la mint a cso -
por tos te vé keny sé gek vég zé se ese tén.”

2.  §

(1) Az R. 1/A. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel -
lék le te lép.

(4) Az R. 4. szá mú mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(5) Az R. 8. és 9. szá mú mel lék le te e ren de let 5. mel lék -
le te sze rint mó do sul.

(6) Az R. 14. szá mú mel lék le te e ren de let 6. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(7) Az R. e ren de let 7. mel lék le te sze rin ti 17. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

3.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 2.  § (1) be kez dé se, e § (5) be kez dé se, va la mint az
1. mel lék let 2009. no vem ber 1-jén lép ha tály ba.
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(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 1.  §

a) (7) be kez dé se

aa) fel ve ze tõ szö ve gé ben az „ , a hosszú” szö veg rész és

ab) c) pont ja,

b) (17) be kez dé se.

(4) Az ak tív fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség -
ügyi szol gál ta tók kar di o ló gi ai, tra u ma to ló gi ai, cse cse mõ-

és gyer mek gyó gyá sza ti, va la mint on ko ló gi ai el lá tá sá ra
vo nat ko zó elõ re meg ha tá ro zott alap díj jal fi nan szí ro zott
tel je sít mé nyét – az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség -
biz to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let
27/A.  § (1) be kez dés c) pont ja alap ján – nem kell mó do sí -
ta ni az R. 3. szá mú mel lék le té re vo nat ko zó, e ren de let tel
meg ál la pí tott vál to zá sok kal.
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(5) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 18 fõ cso port já ban a
„

* 18M 8000 Sú lyos szep szis Ak ti vált pro te in-C (APC) ke ze lés sel 5 44 25 26,19495

”
szö veg rész he lyé be
„

* 18M 8000 Sú lyos szep szis Ak ti vált pro te in-C (APC) ke ze lés sel 5 44 25 10,72943

”
szö veg lép.

(6) Az 1–2.  §, a (3) és az (5) be kez dés, va la mint az 1–7. mel lék let 2009. no vem ber 2-án ha tá lyát vesz ti. E be kez dés
2009. no vem ber 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter



1. melléklet a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 1/A. szá mú mel lék le té ben a
„

06011 R. 4. sz.
mel lék le te

sze rint

ALIMTA (pe met re xed) 500 mg por ol da tos in fú zi ó hoz  való
kon cent rá tum hoz

Nem lap hám sej tes, nem kis sej tes
tü dõ rák má sod vo nal be li ke ze lé se
mo no te rá pi á ban.06012 ALIMTA (pe met re xed) 100 mg por ol da tos in fú zi ó hoz  való

kon cent rá tum hoz

”
szö veg rész he lyé be a
„

06011 R. 4. sz.
mel lék le te

sze rint

ALIMTA (pe met re xed) 500 mg por ol da tos in fú zi ó hoz  való
kon cent rá tum

Nem lap hám sej tes, nem kis sej tes
tü dõ rák má sod vo nal be li ke ze lé se
mo no te rá pi á ban, ma lig nus
ple u ra lis me sot he li o ma
el sõ vo nal be li kezelése ciszplatin
kombinációban.

06012 ALIMTA (pe met re xed) 100 mg por ol da tos in fú zi ó hoz  való
kon cent rá tum

”
szö veg lép.

2. Az R. 1/A. szá mú mel lék le te a
„

06033 1 REPLAGAL (agal si da se alfa) 1 mg/ml kon cent rá tum ol da tos
in fú zi ó hoz (3,5 ml)

Fab ry-be teg ség (a-ga lak to zi dáz
A hi ány)

”
szö veg részt köve tõen a
„

06034 R. 4. sz.
mel lék le te

sze rint

XIGRIS (ak ti vált alfa drot re ko gin) 5 mg por ol da tos in fú zi ó hoz Fel nõtt be te gek több szer vi
elég te len ség gel járó szep szi sé nek
ki egé szí tõ kezelése

06035 XIGRIS (ak ti vált alfa drot re ko gin) 20 mg por ol da tos in fú zi ó hoz

”
szö veg gel egé szül ki.

3. Az R. 1/A. szá mú mel lék le té ben a
„

0506 Vá ro si Ön kor mány zat Al má si Ba logh Pál Kór ház, Ózd

”
szö veg rész he lyé be a
„

0506 Al má si Ba logh Pál Kór ház Egész ség ügyi és Szol gál ta tó Non pro fit Kft., Ózd

”
szö veg lép.
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2. melléklet a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a
„19216 Éber sé gi szint vizs gá la ta 0”

szö veg rész a ha tá lyát vesz ti.

2. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„21091 36 1-es tí pu sú pro kol la gén pro pep tid (P1NP) meg ha tá ro zá sa szérumból  996”

szö veg rész he lyé be a

„21091 8 1-es tí pu sú pro kol la gén pro pep tid (P1NP) meg ha tá ro zá sa szérumból  996”

szö veg lép.

3. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„30062 Mell kas Ze iss fel vé tel, AP/PA 365

30063 Mell kas Ze iss fel vé tel, ol dal irá nyú  201”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

4. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„43590 Vac ci na tio 72”

szö veg rész he lyé be a

„43591 Inf lu en za el le ni sze zo ná lis vac ci na tio 72

43592 H1N1 inf lu en za el le ni vac ci na tio 72

43593 Tü dõ gyul la dás el le ni vac ci na tio 72

43599 Vac ci na tio, egyéb  72”

szö veg lép.

5. Az R. 2. szá mú mel lék le té ben a

„99980 Ki egé szí tõ pont be teg fel ügye le tért (be avat ko zás után mi ni mum
15 percig)

140

99981 Ki egé szí tõ pont be teg fel ügye le tért (be avat ko zás után mi ni mum
30 percig)

280

99982 Ki egé szí tõ pont be teg fel ügye le tért (be avat ko zás után mi ni mum
45 percig)

420

99983 Ki egé szí tõ pont be teg fel ügye le tért (be avat ko zás után mi ni mum
60 percig)”

560

99984 Ki egé szí tõ pont be teg fel ügye le tért 60 per cen túl  534”

szö veg rész he lyé be a

„99985 Ki egé szí tõ pont be teg fel ügye le tért 30 per cen túl 280”

szö veg lép.

6. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy zé ké nek 1, 2/a, 20, 25 és 39 pont já ban a

„0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet”

szö veg rész he lyé be a

„0163 Or szá gos Ideg tu do má nyi In té zet”

szö veg lép.

7. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy zé ké nek 3, 4, 5, 15, 17, 19, 20, 24, 32, 40, 41, 42, 43 pont já ban a

„0502  Me gyei Kór ház, Mis kolc”

szö veg rész he lyé be a

„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg lép.
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8. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy zé ké nek 3, 4, 37 pont já ban a

„0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Köz pont”

szö veg rész he lyé be a

„0509 MISEK Mis kol ci Sem mel we is Ig nác Egész ség ügyi Köz pont Non pro fit Kft., Mis kolc”

szö veg lép.

9. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy zé ké nek 11 pont já ban a

„1406 Tü dõ- és Szív kór ház, Mos dós”

szö veg rész he lyé be a

„1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház, Ka pos vár”

szö veg lép.

10. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy zé ké nek 11/a pont já ban a

„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kh., Mis kolc”

szö veg rész he lyé be a

„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg lép.

11. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy zé ké nek 20 pont já ban a

„1401 Ka po si Mór Me gyei Kór ház, Ka pos vár”

szö veg rész he lyé be a

„1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár”

szö veg lép.

12. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy zé ké nek 27 pont já ban a

„0502 Me gyei Kór ház, Mis kolc (I. Bel gyó gyá szat)”

szö veg rész he lyé be a

„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg lép.

13. Az R. 2. szá mú mel lék le te vég jegy zé ké ben a

„36  

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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3. melléklet a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let hez

** Fõ cso port: 01 Ideg rend sze ri meg be te ge dé sek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 01P 001A Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, nem
tra u ma  miatt

2 50 10 4,15631

* 01P 001B Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, tra u ma
 miatt

2 49 9 5,96184

* 01P 001C Spe ci á lis int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt 2 45 11 3,88325

01P 001F Agy kam rai shunt re ví zió 2 36 9 1,41137

01P 002A Nagy int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, nem tra u ma
 miatt

2 46 13 2,98089

01P 002B Nagy int rac ra ni a lis mû té tek 18 év fe lett, tra u ma  miatt 2 45 12 4,20140

01P 002C Nagy int rac ra ni a lis mû té tek 18 év alatt 2 43 12 2,68419

01P 003E Ru tin int rac ra ni a lis mû té tek 2 39 10 2,34774

* 01P 003F Agy ál lo má nyi és kam rai vé röm le nyek el lá tá sa
mû tét tel és fib ri noly sis sel

2 39 14 3,56665

01P 0040 Spe ci á lis ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek 2 40 15 3,75259

01P 0050 Nagy ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek 2 40 10 3,15696

01P 0060 Ru tin ge rinc-, ge rinc ve lõ mût étek 2 40 5 1,12907

01P 007A Ext rac ra ni a lis ér mû té tek DSA-val 2 40 10 1,47241

01P 007B Ext rac ra ni a lis ér mû té tek DSA nélkül 2 40 7 1,06816

01P 008A Ple xus bra chi a lis mû té tei 1 27 5 1,83974

* 01P 008B Ple xus bra chi a lis komp li kált mû té tei 2 27 9 3,79886

01P 009C Pe ri fé ri ás ideg-, agy ideg-, egyéb ideg rend sze ri nagy
mû té tek (ki vé ve: ple xus brachialis)

2 27 6 1,38718

01P 010A Pe ri fé ri ás ideg-, agy ideg-, egyéb ideg rend sze ri
ru tin mû té tek

1 25 2 0,55036

* 01P 010B Pe ri fé ri ás ideg re ví zi ós mû té tek 2 27 4 2,09212

01M 0110 Ge rinc ve lõ, ideg gyök, ca u da equ i na be teg sé gek,
sé rü lé sek

4 43 10 1,55430

01M 012E Ideg rend sze ri da ga na tok 3 28 10 1,16488

* 01M 013A De ge ne ra tív ideg rend sze ri be teg sé gek komp lex
át vizs gá lás sal

3 42 13 1,58662

* 01M 013C Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség tel jes dó zi sú hu mán
im mun glo bu lin te rá pi á val, 18 év felett

5 40 13 6,60125

* 01M 013D Ne u ro im mu no ló gi ai be teg ség hu mán im mun glo bu lin
te rá pi á ja re lap sus ese tén, 18 év felett

2 40 3 2,70089

* 01M 014A Scle ro sis mul tip lex komp lex vizs gá lat tal 3 41 10 1,20699

* 01M 014B Scle ro sis mul tip lex spe ci á lis ki vizs gá lás sal 3 41 10 1,09204

* 01M 015D Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA),
pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal, rtPA kezeléssel

4 37 12 5,04154

01M 015E Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA),
pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal, spe ci á lis ke ze lés nélkül 
18 év alatt

3 32 9 1,24642

01M 015F Ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek (ki vé ve: TIA),
pra e ce reb ra lis ér el zá ró dás sal spe ci á lis ke ze lés nélkül
18 év felett

3 32 8 0,86724

01M 0160 Át me ne ti is che mi ás agyi ke rin gés za var (TIA) 3 33 7 0,60488

01M 0171 Köz pon ti ideg rend szer kö ze pes rend el le nes sé gei és
sé rü lé sei 18 év alatt

3 38 5 0,81888

01S 0181 Ideg rend sze ri be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 42 1 0,25349

01M 018A Agy ideg, pe ri fé ri ás ideg be teg sé gek 18 év felett 3 42 6 0,48374

01M 018B Agy ideg, pe ri fé ri ás ideg be teg sé gek 18 év alatt 3 42 5 0,64061

01M 019A Ideg rend sze ri fer tõ zé sek, ví rus me nin gi tis ki vé te lé vel
18 év alatt

4 43 13 1,99117
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** Fõ cso port: 01 Ideg rend sze ri meg be te ge dé sek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

01M 019B Ideg rend sze ri fer tõ zé sek, ví rus me nin gi tis ki vé te lé vel
18 év felett

4 43 13 1,23182

01M 0200 Ví rus me nin gi tis 4 42 10 0,76910

01M 0210 Hy per ten siv en cep ha lo pat hia 3 36 7 0,60107

* 01M 022A Epi lep sia mû tét elõt ti spe ci á lis ki vizs gá lá sa 8 25 11 5,25723

01M 022D Epi lep sia 18 év alatt (ki vé ve sta tus epi lep ti cus és
bi zo nyos ál ta lá no sult epi lep si ák, epi lep sia
syndromák)

3 34 5 0,48283

01M 022E Sta tus epi lep ti cus és bi zo nyos ál ta lá no sult epi lep si ák, 
epi lep sia synd ro mák 18 év alatt

3 38 6 0,78894

01S 022G Epi lep sia sür gõs sé gi el lá tá sa 0 34 1 0,19992

01M 022H Egyéb epi lep si ás ro ha mok 18 év fe lett 3 34 6 0,53976

01S 0231 Mig rén sür gõs sé gi el lá tá sa 0 40 1 0,13211

01M 023A Ki sebb agyi sé rü lé sek, rend el le nes sé gek 18 év alatt 3 40 6 0,69931

01M 023B Egyéb ideg rend sze ri és ce reb ro vas cu la ris be teg sé gek 3 40 8 0,34923

01M 023D Ce reb ro vas cu la ris rend el le nes sé gek 18 év alatt 3 30 4 0,48274

01M 023E Ideg rend szer egyéb be teg sé gei 18 év alatt 2 28 3 0,36800

01M 025A Tra u más stu por, kóma 4 38 10 2,13944

01M 025D Köz pon ti ideg rend szer tu dat za var ral járó tra u mái,
kóma nélkül

3 35 7 1,16992

01S 026C In to xi kált be teg izo lált fej sé rü lé sé nek sür gõs sé gi
ellátása

0 25 1 0,16350

01M 026D Agy ráz kó dás, int rac ra ni a lis sé rü lés kóma nélkül 2 26 3 0,36145

* 01M 0270 In fan ti lis spi na lis la e sio 2 25 4 0,64622

* 01M 0282 Prog resszív ce reb ra lis la e sio 4 25 7 1,47840

* 01P 029A En do vas cu la ris ane u rys ma mû té tek a köz pon ti
ideg rend szer erein

1 48 9 12,58202

* 01P 029B Nya ki és int rac ra ni a lis PTA 1 38 5 7,10440

* 01P 029C Fej, nyak, köz pon ti ideg rend szer ér mal for má ci ó i nak,
tu mo ra i nak en do vas cu la ris mûtétei

2 32 6 3,61028

* 01P 029D Fej, nyak, köz pon ti ideg rend szer ér mal for má ci ó i nak,
tu mo ra i nak en do vas cu la ris mû té tei, spe ci á lis
intracranialis mûtéttel

2 50 17 9,56170

01P 057Z Nagy, ru tin int rac ra ni a lis mû té tek és ge rinc mû té tek
sú lyos tár sult betegséggel

5 45 18 4,84560

01P 058Z Ideg rend sze ri mû té tek (ki vé ve: int rac ra ni a lis
mû té tek, ge rinc mû té tek) sú lyos tár sult betegséggel

5 25 9 3,70514

01M 059Z TIA, pra e ce reb ra lis ér el zá ró dá sok, epi lep si ás ro ham,
fej fá jás sú lyos tár sult betegséggel

5 33 11 1,99668

01M 060Z Ideg rend szer egyéb be teg sé gei sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 41 13 3,22688

** Fõ cso port: 02 Szem be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 02P 0610 Sza ru hár tya-át ül te tés 2 40 9 1,32206

* 02P 0611 Sza ru hár tya-át ül te tés mû len cse-be ül te tés sel 2 40 9 1,54913

* 02P 0620 Szem spe ci á lis mû té tei 2 42 5 1,20267

02P 0630 Re ti na mû té tek 1 31 4 0,68190

* 02P 0631 Ver te por fin (Vi su dy ne) fes ték kel vég zett
fo to di ná mi ás kezelés

1 26 2 3,21267

* 02P 0632 Érp ro li fe ra ti o val járó ma cu la de ge ne ra tio
int ra vit re á lis kezelése

1 28 1 2,22529

02P 0640 Or bi ta mû té tek 1 26 6 0,86612

02P 0650 Pri mer iris mû té tek 1 35 4 0,59667

02P 0660 Egyéb len cse mû té tek 1 25 2 0,58075

02P 0670 Len cse mû té tek mû len cse-be ül te tés sel, a mû len cse
biz to sí tá sá val

1 25 3 0,68037
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** Fõ cso port: 02 Szem be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

02P 0680 Szür ke há lyog mû tét pha ko e mul si fi ca ti os mód szer rel,
haj lít ha tó mû len cse biztosításával

1 25 2 0,72468

02P 069A Pars pla na vit rec to mia mû len cse-be ül te tés sel 2 40 5 2,71952

02P 069B Pars pla na vit rec to mia 2 40 4 2,40897

02P 069C Egyéb vit rec to mi ák 2 40 4 0,89414

02P 0700 Int ra o cu la ris mû té tek, ki vé ve re ti na, iris, len cse,
üveg test mûtétei

2 26 6 0,74295

02P 071A Ext ra o cu la ris mû té tek az or bi ta ki vé te lé vel, 18 év
felett

1 28 3 0,45904

02P 071B Ext ra o cu la ris mû té tek az or bi ta ki vé te lé vel, 18 év
alatt

1 28 2 0,44284

02M 074C Szem egyéb be teg sé gei 3 27 5 0,38730

02P 084Z Szem mû té tek (ki vé ve: sza ru hár tya-át ül te tés, pars
pla na vit rec to mia) sú lyos tár sult betegséggel

5 25 15 2,21160

** Fõ cso port: 03 Fül-orr-gé ge meg be te ge dé sek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 03P 086B Nya ki block dis sec tio rossz in du la tú da ga na tos
be teg ség  miatt

2 40 18 3,29987

* 03P 086C Nya ki block dis sec tio és re konst ruk ció my o cu tan
le bennyel vagy mic ro vas cu la ris le bennyel
rossz in du la tú betegség  miatt

2 40 23 4,50138

03P 086D Fej-, nyak tá jék egyéb na gyobb mû té tei rossz in du la tú
da ga nat  miatt

2 28 11 2,08600

03P 0870 Fej-, nyak tá jék na gyobb mû té tei, ma lig ni tás
ki vé te lé vel

2 38 6 1,26219

03P 0880 Glan du la pa ro tis mû té tei 2 25 7 1,50245

03P 0890 Nyál mi rigy mût étek, a glan du la pa ro tis ki vé te lé vel 2 32 5 0,65501

* 03P 0900 Ajak-, száj pad ha sa dék mû té tei 2 25 5 0,89646

03P 091A Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18
év felett

1 25 3 0,38587

03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei 18
év alatt

1 29 6 0,85609

03P 0920 Fül, orr, száj, ga rat, gége kö ze pes mû té tei 1 28 4 0,52099

03P 0930 Fül, orr, száj, ga rat, gége na gyobb mû té tei 2 34 4 0,75621

03P 0940 Fül, orr, száj, ga rat, gége ki sebb mû té tei 1 28 2 0,23491

* 03P 0950 Coch le a ris imp lan ta tum be ül te té se (imp lan ta tu már
té rí té se nélkül)

2 25 8 0,85356

03P 0960 Orr plasz ti ka 1 25 3 0,42565

03P 097A Ton sil lec to mia, ade no to mia 1 25 3 0,41538

03P 100A Száj mû té tek 1 25 3 0,55731

03P 100B Ma xil lo fa ci á lis ré gió mû té ti el lá tá sa 2 25 4 1,04295

03M 1010 Fül, orr, száj, ga rat, gége rossz in du la tú da ga na tai 3 38 8 0,88320

03M 1020 Egyen súly za va rok 3 31 6 0,53938

03S 1021 Egyen súly za var sür gõs sé gi el lá tá sa 0 31 1 0,20918

03S 1031 Orr vér zés sür gõs sé gi el lá tá sa 0 25 1 0,14651

03M 1040 Epig lot ti tis 3 25 5 0,49717

03M 1060 La ryn got ra che i tis 3 25 5 0,41926

03M 1070 La ryn gi tis subg lot ti ca spe ci á lis ke ze lés sel 0 25 1 0,18805

03M 109C Fül, orr, száj, ga rat, gége egyéb be teg sé gei 3 30 5 0,42103

03M 110C Fog-, száj be teg sé gek 3 26 5 0,50311

03P 1110 Fog ágy mû té tei 1 25 2 0,35066

03M 127Z Fül-, orr-, to rok-, gé ge-, száj be teg sé gek sú lyos tár sult 
be teg ség gel

5 34 11 2,13022

03P 128Z Fül-, orr-, to rok-, gé ge-, száj mû té tek (ki vé ve:
na gyobb fej-, nya ki mû té tek rossz in du la tú da ga nat
 miatt) sú lyos tár sult betegséggel

5 25 11 2,28620
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** Fõ cso port: 04 Lég zõ rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

04P 1310 Lég zõ rend sze ri be teg sé gek mû tét tel és
lég zés tá mo ga tás sal

4 30 14 7,96709

04M 1320 Lég zõ rend sze ri be teg sé gek lég zés tá mo ga tás sal 4 30 11 3,42155

* 04P 1330 Na gyobb mell ka si mû té tek 2 45 13 2,72905

04P 134C Mell ûri dra i na ge, bor da re sec ti ó val 2 39 11 0,91066

04P 134D Lég zõ rend szer egyéb mû té tei 2 38 8 1,04982

* 04M 1360 Gü mõ kor po li re zisz tens kór oko zó val 61 227 138 9,32153

04M 137C Mik ro szkó po san Koch po zi tív gü mõ kór 6 55 21 1,59162

04M 137D Gü mõ kór 12 55 22 1,41865

04M 1380 Pne u mo cys to sis, pne u mo co ni o si sok (ak tív
tü dõ gü mõ kór ral vagy anélkül)

3 45 9 2,06546

04M 1390 Tü dõ em bó lia 5 40 12 1,46008

04M 140D Lég zõ szer vi fer tõ zé sek, gyul la dá sok 3 38 14 1,77153

04M 141A Tü dõ gyul la dás 18 év fe lett, spe ci á lis ke ze lés sel 4 42 12 1,28741

04M 141C Más kór ház ból át vett szö võd mé nyes tü dõ gyul la dá sok 4 41 15 1,77452

04M 141D Tü dõ gyul la dás 60 év fe lett spe ci á lis ke ze lés nélkül 4 41 11 1,03105

04M 141E Tü dõ gyul la dás 18–60 év kö zött spe ci á lis ke ze lés
nélkül

4 41 10 0,80754

04M 142C Tü dõ gyul la dás 18 év alatt 3 25 8 1,16889

04M 1430 Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív
be teg sé gek 18 év fe lett, spe ci á lis kezeléssel

4 30 10 1,05475

04M 144B Asth ma, bron chi tis, egyéb kró ni kus obst ruk tív
be teg sé gek 18 év alatt

3 30 5 0,75099

04S 144C Sta tus asth ma ti cus és egyéb lég úti be teg sé gek
sür gõs sé gi ellátása

0 30 1 0,21534

* 04M 1450 Cys ti cus fib ro sis (tüdõ) 3 37 11 1,71821

04M 1460 Lég zõ szer vi da ga na tok 4 28 11 0,97142

04M 1461 Lég zõ rend sze ri da ga na tok spe ci á lis vizs gá la tok kal 4 28 14 1,28167

04M 147B Mell kas, lég zõ szer vek sé rü lé sei 3 25 5 0,39903

04M 1480 In ters ti ti a lis tü dõ be teg ség 4 40 9 0,84354

04M 1490 Bron cho pul mo na lis, vagy egyéb, az új szü lött kor ból
ere dõ kró ni kus lég zõ szer vi be teg ség (1 éves kor
alatt)

3 25 10 0,62398

04M 150B Pne u mot ho rax 3 25 7 0,78557

04M 1510 Lég zõ rend szer egyéb be teg sé gei 3 40 8 0,70107

04S 1511 Lég úti ide gen test sür gõs sé gi el lá tá sa 0 40 1 0,20415

* 04P 172Z Na gyobb mell ka si mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel 5 45 14 3,49651

04P 173Z Lég zõ rend sze ri mû té tek (ki vé ve: na gyobb mell ka si
mû té tek, lég zõ rend sze ri be teg sé gek mû tét tel,
lég zés tá mo ga tás sal) sú lyos társult betegséggel

5 31 11 2,41184

04M 174Z Lég zõ rend sze ri fer tõ zé sek, gyul la dá sok, sú lyos
tár sult be teg ség gel

5 30 14 3,79554

04M 175Z Lég zõ rend sze ri be teg sé gek, egyéb fer tõ zé sek
(ki vé ve: gü mõ kór po li re zisz tens kór oko zó val) sú lyos
társult betegséggel

5 30 12 2,81548

** Fõ cso port: 05 Ke rin gés rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 05P 176A Szív bil len tyû mû té tek, ka té te re zés sel 4 45 21 10,53340

* 05P 176B Szív bil len tyû mû té tek, ka té te re zés nélkül 4 32 15 7,68638

* 05P 177A Co ro na ria by pass, ka té te re zés sel 4 40 20 10,81740

* 05P 177B Co ro na ria by pass, ka té te re zés nélkül 4 31 13 8,34638

* 05P 177C Co ro na ria by pass (négy vagy több), ka té te re zés sel 4 40 20 11,46982

* 05P 177D Co ro na ria by pass (négy vagy több), ka té te re zés
nélkül

4 40 13 9,27412

05P 178C Nagy car di o vas cu la ris mû té tek 3 39 14 3,07929
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** Fõ cso port: 05 Ke rin gés rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

05P 1790 Egyéb car di o vas cu la ris mû té tek 3 30 8 2,01310

* 05P 1800 Di ag nosz ti kus ka té te re zés 1 3 2 0,94492

* 05P 1801 A szív di ag nosz ti kus elekt ro fi zi o ló gi ai vizs gá la ta 1 15 3 2,79312

* 05P 181A Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor fe lett 4 30 16 8,39349

* 05P 181B Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek 2 éves kor alatt 4 30 17 11,93172

* 05P 1820 Egyéb szív-ér rend sze ri mû té tek 2 28 11 6,17449

* 05P 183G Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek egy ágon egy
vagy több stent tel, át he lye zés nélkül

1 60 5 5,19694

* 05P 183H Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek egy ágon egy
vagy több stent tel, át he lye zés sel

1 60 2 4,96222

*++ 05P 183K Ki egé szí tõ HBCs ha e mo di na mi kai el já rá sok hoz
(to váb bi ágak ba tör té nõ stent be ül te tés re, vagy
co ro na rog ra fi ás nyo másg rá di ens meg ha tá ro zá sá ra,
vagy to váb bi egyéb per cu tan cardiovascularis
beavatkozásra)

0 0 0 1,53682

* 05P 183L Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek stent nél kül,
át he lye zés nélkül

1 60 5 3,58734

* 05P 183M Perc utan car di o vas cu la ris mû té tek stent nél kül,
át he lye zés sel

1 60 2 3,30938

* 05P 184A Szív bil len tyû transz szep tá lis ka té te res mû té tei
to vább ke ze lés sel

4 28 8 4,24797

* 05P 184B Szív bil len tyû transz szep tá lis ka té te res mû té tei
to vább ke ze lés nélkül

1 3 2 3,26531

* 05P 185A Szív bil len tyû egyéb ka té te res mû té tei
to vább ke ze lés sel

4 28 8 2,45562

* 05P 185B Szív bil len tyû egyéb ka té te res mû té tei to vább ke ze lés
nélkül

1 3 2 1,41623

* 05P 185C Ve le szü le tett és szer zett int ra- és ext ra car di a lis
kom mu ni ká ci ók zá rá sa szívkatéterrel

1 20 3 13,05260

* 05P 186G Arit mi ák ke ze lé se ra dio frek ven ci ás ka té ter
ab lá ci ó val, té te les el szá mo lás alá esõ katéterrel

1 15 2 1,10082

* 05P 186H Arit mi ák ke ze lé se ra dio frek ven ci ás ka té te res
ab lá ci ó val, té te les el szá mo lás alá esõ
elekt ro ana tó mi ai tér ké pe zõ rend szer és katéter
segítségével

1 15 2 1,12080

* 05P 187A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, transz szep tá lis ka té te res
szív bil len tyû mû tét továbbkezeléssel

4 30 8 4,40994

* 05P 187B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, transz szep tá lis ka té te res
szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés nélkül

1 3 2 3,43581

* 05P 188A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, egyéb ka té te res
szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés sel

4 30 8 2,88331

* 05P 188B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, egyéb ka té te res
szív bil len tyû mû tét to vább ke ze lés nélkül

1 3 2 1,81537

* 05P 1890 Ka té te res szív bil len tyû mû tét és nyílt
szív bil len tyû mû tét

4 44 14 8,95433

* 05P 190A Perc utan car di o vas cu la ris mû tét és by pass mûtét 4 44 14 9,35628

* 05P 190C Perc utan és egyéb ér mû tét (egy vagy több stent tel
vagy ho mog raft tal)

3 40 12 4,91842

05P 190D Per cu tan és egyéb ér mû tét stent nél kül 3 40 12 3,00047

* 05P 190E Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés sel (egy
vagy több stenttel)

4 30 9 4,15489

05P 190F Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés sel stent
nélkül

4 30 9 2,28558

* 05P 190G Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés nél kül
(egy vagy több stenttel)

1 3 2 3,83066

05P 190H Perc utan vas cu la ris mû té tek, to vább ke ze lés nél kül,
stent nélkül

1 3 2 1,90598
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** Fõ cso port: 05 Ke rin gés rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 05P 1910 Di ag nosz ti kus ka té te re zés, ka té te res szív bil len tyû
mû tét és nyílt szív bil len tyû mûtét

4 45 15 9,32993

* 05P 192A Di ag nosz ti kus ka té te re zés, perc utan car di o vas cu la ris
mû tét és co ro na ria by pass mû tét (egy vagy több
stenttel)

4 45 22 15,24961

* 05P 192B Di ag nosz ti kus ka té te re zés, perc utan car di o vas cu la ris
mû tét és co ro na ria by pass mûtét stent nélkül

4 45 17 12,54986

* 05P 1930 Több szö rös, ki ter jesz tett, je len tõs szív- és ér mû té tek 4 34 16 9,52507

* 05P 1940 Több szö rös ki sebb ér mû té tek 2 45 11 1,60152

* 05P 195A Ál lan dó pa ce ma ker be ül te tés, AICD, ka té te re zés sel 1 35 7 1,93683

* 05P 195B Ál lan dó pa ce ma ker be ül te tés, AICD, ka té te re zés
nélkül

1 28 5 0,88787

05P 1961 Pa ce ma ker re ví zió és -cse re 1 25 3 0,64441

05P 198E Egyéb ér mû té tek 2 30 9 2,00879

05P 199C Alsó vég tag re vas cu la ri sa tio (ki vé ve:
sym pat hec to mia)

2 46 12 1,87315

05P 199D Sym pat hec to mia 2 42 8 0,70880

05P 2000 Em bo lec to mia 2 13 6 0,97895

05P 2010 Am pu tá ció ke rin gé si za va rok  miatt, ki vé ve a kéz-,
láb uj ja kat

2 53 20 2,58853

05P 2020 Kéz-, láb ujj am pu tá ció ke rin gé si za va rok  miatt 2 50 13 1,21239

05P 2030 Va rix le kö tés, el tá vo lí tás 1 25 2 0,40562

05P 2040 Ke rin gé si rend szer egyéb mû té tei 2 25 8 1,40601

05M 2050 AMI throm boly sis ke ze lés sel 6 40 14 2,87046

05M 2060 AMI ide ig le nes pa ce ma ker be ül te tés sel 6 40 14 2,56517

05M 2070 AMI spe ci á lis ke ze lés nél kül 6 40 12 1,75606

* 05P 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stent tel) 2 40 8 7,61560

* 05P 2082 AMI PCI-vel, stent nél kül 2 40 7 5,52709

* 05M 2091 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen
ak ti vá tor ral, át he lye zés sel

0 40 1 3,20511

* 05M 2092 Throm boly sis AMI ese tén szö ve ti plaz mi no gen
ak ti vá tor ral, át he lye zés nélkül

6 40 12 4,54781

05P 2110 Ke rin gé si be teg sé gek AMI ki vé te lé vel, ka té te re zés sel 
igazolva

4 32 7 1,41642

05M 2120 Acut, su ba cut en do car di tis 28 60 41 4,68133

05M 2130 Szív elég te len ség 8 25 11 1,05866

05M 2140 Mély vé nás throm boph le bi tis 4 31 10 0,97611

05M 216D Ér be teg sé gek 4 28 8 0,60249

05M 217D Pe ri fé ri ás ér el zá ró dá sok (throm bo sis, em bo lia)
fib ri noly ti kus kezelése

4 28 12 3,00468

05M 218A A szív ve le szü le tett és szer zett bil len tyû
rend el le nes sé gei 18 év felett

3 40 7 0,72311

05M 218C A szív ve le szü le tett és szer zett ki sebb
rend el le nes sé gei, 18 év alatt

3 25 5 0,73755

05M 218D A szív ve le szü le tett na gyobb rend el le nes sé gei,
18 év alatt

3 25 7 1,18394

05M 219C Szív rit mus-, ve ze té si za va rok, ide ig le nes
pa ce ma ker-be ül te tés sel

1 36 6 0,89309

05S 220C Szív rit mus-, ve ze té si za va rok sür gõs sé gi ellátása 0 28 1 0,20019

05M 220D Szív rit mus-, ve ze té si za va rok, ide ig le nes
pa ce ma ker-be ül te tés nélkül

3 28 7 0,75943

05M 2210 Ke rin gé si be teg sé gek spe ci á lis ke ze lés sel 4 30 11 1,12476

05M 2220 An gi na pec to ris, komp lex non-in va zív vizs gá lat tal 5 25 9 0,98675

05M 2221 In sta bil an gi na, Q hul lám nél kü li in farc tus spe ci á lis
int ra vé nás throm bo cy ta agg re gá ció gátló kezeléssel

5 25 8 2,04095

05M 2230 At he rosc le ro sis, an gi na pec to ris, egyéb ke rin gé si
betegségek

3 29 7 0,58410
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** Fõ cso port: 05 Ke rin gés rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

05M 2231 Szív izom gyul la dás 10 24 15 1,75852

05M 2240 Hy per to nia 3 35 6 0,41961

05S 2241 Hy per to ni ás krí zis sür gõs sé gi el lá tá sa 0 35 1 0,20623

05M 2250 Col lap sus 2 27 4 0,41767

05M 268Z Ke rin gé si rend el le nes sé gek (ki vé ve: AMI
throm boly sis sel, en do car di tis, kró ni kus
szív elég te len ség) sú lyos társult betegséggel

5 40 11 2,68279

*^ 05M 269Z Sú lyos szív elég te len ség 15 40 20 3,27337

05P 270Z Ke rin gé si be teg sé gek mû té tei sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 44 14 3,76556

** Fõ cso port: 06 Emész tõ rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 06P 2710 Nye lõ csõ na gyobb mû té tei 4 44 22 6,84060

06P 2720 Nye lõ csõ kö ze pes mû té tei 2 39 8 1,74447

06P 2730 Nye lõ csõ ki sebb mû té tei 1 25 6 1,01863

* 06P 2731 Nye lõ csõ szû kü le tek és el zá ró dá sok en dos co pos
mû té te ön tá gu ló fémstenttel

1 25 6 2,80744

06P 274C Rec tum re sec tio 2 38 20 3,10814

06P 2750 Vé kony-, vas tag bél na gyobb mû té tei 2 46 15 3,00565

06P 276C Vé kony-, vas tag bél ki sebb mû té tei 2 34 11 1,86615

06P 277C Gyo mor na gyobb mû té tei 18 év alatt 2 40 10 3,39157

06P 277D Gyo mor na gyobb mû té tei 18 év fe lett 2 42 19 3,58270

06P 278D Gyo mor ki sebb mû té tei 2 30 10 1,62842

06P 279B Vég bél, sto ma mû té tek 1 25 4 0,36118

06P 280C Has fa li sérv mû tét imp lan tá tum be ül te té sé vel 1 25 5 1,09728

06P 280D Has fa li sérv mû tét imp lan tá tum be ül te té se nélkül 1 25 4 0,94078

06P 280E La pa ros co pos has fa li sérv mû té tek imp lan tá tum
be ül te té sé vel

2 25 4 2,15752

06P 281B Lá gyék-, köl dök-, comb sérv mût étek 18 év fe lett 1 25 4 0,43497

06P 281C Lá gyék tá ji sérv mû té tek imp lan tá tum be ül te té sé vel 1 25 4 0,58938

06P 282A Sérv mû té tek 1–18 éves kor kö zött 1 25 2 0,37695

06P 282B Sérv mû té tek 1 éves kor alatt 1 25 3 0,69968

06P 283B Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis sal 2 25 7 1,08575

06P 283I Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, 18 év
felett

2 25 5 0,79678

06P 283J Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, 18 év
alatt

2 25 5 0,94652

06P 2841 Az emész tõ rend szer mû té tei 1 éves kor alatt 2 35 7 2,11141

06P 285C Emész tõ rend szer egyéb mû té tei 2 37 8 1,47095

06P 2860 Emész tõ rend sze ri en do szkó pos mû té tek 1 30 3 0,38265

06M 287C Emész tõ szer vi ma lig no mák 4 28 9 0,82708

06M 2880 Táp csa tor na jó in du la tú da ga na ta és in situ car ci no mái 
(ki vé ve: ajak, száj üreg, garat)

4 25 7 0,65310

06M 289B Gast ro in tes ti na lis vér zés 3 30 6 0,56544

06M 290C Gast ro in tes ti na lis vér zés, több mint 2E transz fú zi ó val 3 30 10 1,32070

06M 2910 Szö võd mé nyes ul cus pep ti cum 3 33 8 0,87740

06M 292B Nem szö võd mé nyes ul cus pep ti cum 3 28 6 0,40666

06M 293A Gyul la dá sos bél be teg sé gek cy tos ta ti cus vagy
cyc los po rin kezeléssel

8 39 12 2,49643

06M 293B Gyul la dá sos bél be teg sé gek 18 év fe lett 4 39 9 0,87883

06M 293C Gyul la dá sos bél be teg sé gek 18 év alatt 4 39 9 0,90708

06M 294B Gast ro in tes ti na lis el zá ró dás 3 32 6 0,67853

06M 295A Gast ro in tes ti na lis fer tõ zé sek 18 év alatt 3 29 5 0,44428

06M 296F Hel mint hi a si sok 3 25 5 0,33864

06S 297E Emész tõ szer vi be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 33 1 0,15543
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** Fõ cso port: 06 Emész tõ rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

06M 297L Oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le
emész tõ rend sze ri be teg sé gek 18 év felett

3 25 5 0,38286

06M 297N Oe sop ha gi tis, gast ri tis, gast ro en te ri tis, kü lön fé le
emész tõ rend sze ri be teg sé gek 18 év alatt

3 25 7 0,53187

06M 298D Sú lyo sabb gast ro in tes ti na lis ve le szü le tett
rend el le nes sé gek 18 év alatt

3 25 6 1,38763

06S 2990 Vég bél nyí lás kór fo lya ma ta i nak sür gõs sé gi ellátása 0 25 1 0,14535

06M 336Z Oe sop ha gi tis, gast ro en te ri tis, nem szö võd mé nyes
fe ké lyek sú lyos tár sult betegséggel

5 29 11 3,37462

06M 337Z Emész tõ rend sze ri be teg sé gek (ki vé ve: oe sop ha gi tis,
gast ro en te ri tis, nem szö võd mé nyes fe ké lyek) sú lyos
társult betegséggel

5 39 12 3,33403

06P 338Z Emész tõ rend sze ri mû té tek (ki vé ve: sérv, gyo mor,
oe sop ha gus vagy bél na gyobb mû té tei) sú lyos tár sult
betegséggel

5 42 13 2,47819

06P 339Z Sérv mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel 5 31 8 1,69609

06P 340Z Gyo mor, oe sop ha gus, du o de num, vé kony-, vas tag bél 
mû té tei (ki vé ve: oe sop ha gus na gyobb mû té tei)
sú lyos társult betegséggel

5 45 17 5,29767

** Fõ cso port: 07 Máj- és has nyál mi rigy-be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

07P 341C Has nyál mi rigy, máj na gyobb mû té tei 2 46 18 3,50279

07P 3420 Has nyál mi rigy, máj kö ze pes mû té tei 2 48 17 3,04285

07P 3421 A máj, has nyál mi rigy mû té tei 1 éves kor alatt 2 35 10 2,10123

07P 343E Epe út mût étek 2 43 13 2,26956

07P 344A Cho le cys tec to mia a duc tus cho le do chus
kõ el tá vo lí tá sá val

2 46 18 1,87227

07P 344D Cho le cys tec to mia 2 25 10 1,63499

07P 345A Cho le cys tec to mia la pa ros co pi ca a duc tus
cho le do chus kõ el tá vo lí tá sá val

2 25 5 1,91825

07P 345D Cho le cys tec to mia la pa ros co pi ca 2 25 5 1,28304

07P 346A He pa to bi li a ris di ag nosz ti kus el já rá sok, ki vé ve
exp lo ra tiv la pa ro to mia rossz in du la tú daganat esetén

2 41 13 1,54971

07P 346B He pa to bi li a ris di ag nosz ti kus el já rá sok, ki vé ve
exp lo ra tiv la pa ro to mia nem rossz in du la tú daganat
esetén

1 39 8 1,05967

07P 3473 He pa to bi li a ris és panc re as mû té tek, és exp lo ra tív
laparotomia

1 30 11 1,50305

07P 3474 He pa to bi li a ris és panc re as en dos co pos és egyéb
mûtétek

1 25 2 0,38572

* 07P 3475 Epe- és has nyál mi rigy-ve ze ték szû kü le tek és
el zá ró dá sok en dos co pos, perc utan mû té te ön tá gu ló
fémstenttel

1 25 9 2,42979

07M 3480 Máj cirr ho sis 4 42 11 0,98167

07M 3490 He pa to bi li a ris rend szer, panc re as ma lig no má ja 4 28 10 1,04336

07M 3500 Panc re as be teg sé gei, ki vé ve a rossz in du la tú
da ga na to kat

3 39 9 0,85685

07M 351B Máj be teg sé gek, ki vé ve rossz in du la tú da ga na tok,
cirrhosis

3 40 8 0,61906

07S 3530 Epe út be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 33 1 0,20477

07P 368Z Has nyál mi rigy, máj, epe út mû té tei sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 51 21 7,00326

07P 369Z Cho le cys tec to mia, egyéb he pa to bi li a ris mû té tek
sú lyos tár sult betegséggel

5 41 13 4,55186

07M 370Z He pa to bi li a ris rend szer, has nyál mi rigy-be teg sé gek
sú lyos tár sult betegséggel

5 42 15 4,13894
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** Fõ cso port: 08 Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

08P 371A Alsó vég tag nagy ízü le ti mû té tek, pro té zis mû té tek
(pro té zis ár té rí té se nél kül), komp li ká ció nélkül

2 49 13 2,35867

* 08P 371B Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció
nélkül

2 38 17 4,89686

* 08P 371C Ce ment nél kü li csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció
nélkül

2 38 11 3,97897

* 08P 371D Uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció
nél kül, nem tra u ma to ló gi ai indikáció esetén

2 38 11 2,51403

* 08P 371E Bi con dy la ris, to tál térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció 
nélkül

2 38 12 3,96036

* 08P 371F Egyéb ízü le ti pro té zis (csuk ló-) -be ül te tés
komp li ká ció nélkül

2 38 14 4,43435

08P 371G Térd sza lag-be ül te tés (nem bi o ló gi ai pro té zis)
komp li ká ció nélkül

2 38 5 4,28480

* 08P 371H Ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 13 2,97865

* 08P 371K Hib rid csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ció nélkül 2 38 14 3,34100

* 08P 371L Uni con dy la ris térd pro té zis-be ül te tés komp li ká ció
nél kül, tra u ma to ló gi ai indikáció esetén

2 38 11 4,42604

* 08P 371M Nagy ízü le ti pro té zis el tá vo lí tás szep ti kus
szö võd mé nyek  miatt spa cer-be ül te tés sel

2 28 19 5,35169

* 08P 371N Kéz kis ízü le ti pro té zi sé nek be ül te té se 2 38 8 2,05860

* 08P 371P Ak tív ín pót lás (Hun ter), pro té zis ár ral 2 38 9 3,45313

* 08P 371R Nagy ízü le ti pro té zis kö rü li tö rés meg ol dá sa
tra u ma to ló gi án

2 28 18 5,72708

08P 372A Komp li ká ció  miatt vég zett alsó vég tag nagy ízü le ti
mû té tek (pro té zis ár té rí té se nélkül)

4 45 21 3,23814

* 08P 372C Komp li ká ció  miatt vég zett ce ment nél kü li
csí põ pro té zis-be ül te tés

4 45 15 4,91715

* 08P 372D Komp li ká ció  miatt vég zett uni con dy la ris
térd pro té zis-be ül te tés, nem tra u ma to ló gi ai indikáció
esetén

4 45 15 3,39626

* 08P 372E Komp li ká ció  miatt vég zett bi con dy la ris, to tál
térd pro té zis-be ül te tés

4 45 15 7,66868

* 08P 372F Komp li ká ció  miatt vég zett egyéb ízü le ti pro té zis
(csuk ló-) -be ül te tés

4 45 18 5,01972

* 08P 372G Komp li ká ció  miatt vég zett térd sza lag-be ül te tés (nem
bi o ló gi ai pro té zis sel)

4 45 16 4,72274

* 08P 372L Komp li ká ció  miatt vég zett uni con dy la ris
térd pro té zis-be ül te tés, tra u ma to ló gi ai indikáció
esetén

4 45 18 6,06927

* 08P 372M Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés
komp li ká ci ó val

4 45 20 6,34186

* 08P 372N Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés
komp li ká ci ó val és to tál protézisre csere

4 45 18 6,21027

* 08P 372X Komp li ká ció  miatt vég zett ce men tes
csí põ pro té zis-be ül te tés

4 45 17 3,74496

* 08P 372Y Komp li ká ció  miatt vég zett hib rid
csí põ pro té zis-be ül te tés

4 45 16 4,41763

* 08P 3730 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei pro té zis be ül te tés sel
imp lan tá tum ár térítése nélkül

2 40 8 1,32695

* 08P 3732 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei to tál pro té zis
be ül te tés sel imp lan tá tum ár térítéssel

2 40 12 6,29466

* 08P 3733 Fel sõ vég tag nagy ízü le ti mû té tei rész le ges pro té zis
be ül te tés sel imp lan tá tum ár térítéssel

2 40 11 4,93648

08P 374A Csí põ, fe mur mû té tek ve lõ ûr sze ge zés sel 2 26 12 4,29629

08P 3750 Csí põ, fe mur mû té tek (ki vé ve: ve lõ ûr sze ge zés) 2 26 11 2,79849

* 08P 3760 Spe ci á lis hát-, nyak mû té tek 2 40 16 4,08895

08P 3770 Nagy hát-, nyak mû té tek 2 40 11 2,47943
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** Fõ cso port: 08 Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

08P 3780 Ru tin hát-, nyak mû té tek 2 40 7 1,54736

08P 3781 Ru tin lum bá lis ge rinc sérv mût étek 2 40 7 1,17990

08P 3790 Váz izom rend sze ri szep ti kus ál la po tok mû té ti ellátása 2 26 13 2,44689

* 08P 3800 Fel sõ- és alsó vég ta gi re plan tá ci ók, ki vé ve kéz-,
láb uj jak

2 26 15 11,20613

08P 3810 Re plan tá ci ós mû té tek kis am pu ta tum (kéz-, láb uj jak) 2 26 6 2,43627

08P 382A Láb szár tö rés ve lõ ûr sze ge zés sel 2 26 11 3,16329

08P 383D Láb szár mû té tei 2 30 9 2,02662

08P 384E Fel kar mû té tei 2 28 5 1,29676

08P 384G Ízü le ti be moz ga tás nar kó zis ban 1 25 2 0,21449

08P 385C Na gyobb térd mû té tek 2 25 7 1,44584

08P 386B Ki sebb térd mû té tek 1 25 4 0,80584

08P 387C Fel sõ vég tag (ki vé ve: kéz) mû té tei 1 26 5 1,03980

08P 388A Láb mû té tek 1 26 5 0,83157

08P 389A Kéz, csuk ló na gyobb mû té tei 2 25 4 1,02341

08P 389B Kéz, csuk ló, láb ki sebb mû té tei 1 25 3 0,27851

08P 389C Kéz tá ji pa na ri ti u mok 2 25 7 1,26762

08P 390C Lágy rész mût étek 1 26 3 0,51681

* 08P 390E Na gye ner gi á jú lö kés hul lám ke ze lés ál ízü le tek nél és
pro té zis la zu lás nál, nagy csö ves cson tok, ge rinc,
me den ce, sarokcsont esetén

1 30 2 1,67943

08P 390F Ízü le ti vagy ín(hü vely) gang li o nok el tá vo lí tá sa 1 25 1 0,14154

08P 390G Perc után tû zés és ki sebb izom és ín mû té tek 1 25 2 0,29848

08P 3910 Több szö rös or to pé di ai mû té tek 18 év alatt 2 30 10 0,73918

08P 3920 Am pu tá ció váz izom rend sze ri, kö tõ szö ve ti
be teg sé gek  miatt, ki vé ve a kéz-, lábujjakat

2 26 13 2,60285

08P 3930 Kéz-, láb uj jak am pu tá ci ó ja váz izom rend sze ri,
kö tõ szö ve ti be teg sé gek  miatt

1 26 4 0,68237

08P 3940 Bõ rát ül te tés (nem ér nye les) izom, kö tõ szö vet nyílt
sebe esetén

1 26 6 1,03348

08P 3950 Ér nye les bõ rát ül te tés izom, kö tõ szö vet nyílt sebe
esetén

2 26 11 2,58471

08P 3960 Bel sõ rög zí tõ esz kö zök el tá vo lí tá sa a csí põ bõl,
a femurból

2 25 6 0,76127

08P 3965 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa ge rinc bõl 1 25 6 0,66274

08P 398A Art rosz kó pia 1 25 3 0,66385

08P 399B Váz izom rend sze ri, kö tõ szö ve ti be teg sé gek egyéb
mûtétei

2 28 5 0,89951

08P 399C Me den ce tö ré sek mû té ti ke ze lés sel 2 28 15 2,85330

08P 399F Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek
kis mû té tei

1 25 3 0,43648

008P 400C Sco li o sis mû té tei 2 43 13 4,29313

008P 401C Sco li o sis kom bi nált mû té tei 2 52 21 6,72347

08M 4020 Comb csont tö ré sek 4 42 10 1,02840

08M 4030 Me den ce-, csí põ tö ré sek 4 38 10 1,04834

08M 405A Os te o my e li tis 4 45 13 2,00117

08M 4060 Pa to ló gi ás tö ré sek, a váz izom rend szer, a kö tõ szö vet
rossz in du la tú daganatai

4 22 8 1,01643

08M 4070 Szisz té más au to im mun be teg sé gek cyc los po rin
ke ze lés sel, tár sult betegséggel

4 43 8 2,21047

* 08M 408C Po li szisz té más au to im mun be teg sé gek meg ha tá ro zott 
(vagy sú lyos) szer vi érintettséggel

4 32 6 1,06200

* 08M 408D Arth ri ti sek meg ha tá ro zott (vagy sú lyos) szer vi
érin tett ség gel

10 38 13 1,15637

08M 4090 Szep ti kus ízü le ti gyul la dá sok 3 35 10 0,97444

08M 410B Na gyobb ge rinc sé rü lé sek 3 38 7 0,71785
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** Fõ cso port: 08 Váz izom rend sze ri és kö tõ szö ve ti be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

08M 410C Ki sebb ge rinc sé rü lé sek 3 38 5 0,47046

* 08M 410D Ge rinc be teg sé gek ak tív komp lex re u ma to ló gi ai
ellátással

10 42 12 1,13862

08M 4132 Váz izom rend szer, kö tõ szö vet egyéb be teg sé gei 18 év 
felett

3 39 8 0,69995

08M 4133 Váz izom rend szer, kö tõ szö vet egyéb be teg sé gei 18 év 
alatt

3 39 6 0,61365

++ 08M 4160 Váz izom rend sze ri, kö tõ szö ve ti be teg sé gek
utó ke ze lé se, re ha bi li tá ci ó ja (ráépített HBCs)

7 25 9 0,86785

08M 417C Al kar, kéz tö ré se 2 26 4 0,35619

08M 4180 Tra u más fi ca mok el lá tá sa 1 27 3 0,12711

08M 4181 Vég ta gok fi ca ma fe dett re po si ti ó val, ál ta lá nos
ana est he si á val

1 27 3 0,47112

08M 4182 Tra u más zú zó dá sok el lá tá sa 3 25 4 0,33722

08M 419C Láb (ki vé ve: láb szár) tö ré se 2 26 5 0,58239

08M 421C Fel kar tö ré se 2 27 5 0,45767

08M 423C Bo ka tö rés 3 30 7 0,68068

08M 423D Láb szár (ki vé ve: láb) tö ré se 3 27 6 0,83253

08P 487Z A váz izom rend szer na gyobb mû té tei (ki vé ve:
pro té zis be ül te té sek mû té tei, fel sõ és alsó vég ta gi
re plan tá ci ók) sú lyos társult betegséggel

5 45 15 6,00286

08P 488Z Váz izom rend szer egyéb mû té tei sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 38 17 3,03530

08M 489Z Váz izom rend sze ri be teg sé gek (ki vé ve: os te o my e li tis, 
szep ti kus ízü let gyul la dá sok, kö tõ szö ve ti be teg sé gek)
súlyos társult betegséggel

5 35 13 2,55092

08M 490Z Os te o my e li tis, szep ti kus ízü let gyul la dá sok,
kö tõ szö ve ti be teg sé gek sú lyos társult betegséggel

5 43 16 3,37156

** Fõ cso port: 09 Em lõ- és bõr be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

09P 491C Tel jes em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú da ga nat  miatt 2 38 11 1,41958

09P 492E Szub to tá lis em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú da ga nat
 miatt

2 25 8 1,10622

09P 492F Szub to tá lis em lõ el tá vo lí tás rossz in du la tú da ga nat
 miatt, õr szem nyi rok cso mó eltávolításával

2 25 9 1,28750

09P 4930 Em lõ mû té tek nem ma lig nus da ga na tok  miatt 1 25 4 0,38229

09P 4950 Bõ rát ül te tés (nem ér nye les) a bõr, bõr alat ti szö vet
be teg sé ge  miatt

1 26 4 0,60002

09P 496A Ér nye les bõ rát ül te tés a bõr, bõr alat ti szö vet
be teg sé ge  miatt

2 26 7 2,11286

09P 4970 Pi lo ni da lis mû té tek 2 29 5 0,52823

** 09P 4980 Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ plasz ti kai mû té tek 1 25 4 1,09722

09M 5000 Nagy ri zi kó jú rossz in du la tú bõr da ga na tok 3 45 5 0,52872

09M 5010 Sú lyos bõr be teg sé gek 3 39 6 0,71094

09M 506C Rossz in du la tú em lõ da ga na tok 3 27 7 0,73523

09M 528Z Na gyobb bõr-, em lõ be teg sé gek sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 42 13 2,31258

09P 530Z Bõr-, em lõ mû té tek sú lyos tár sult be teg ség gel 5 40 10 2,55127

** Fõ cso port: 10 En doc rin, táp lál ko zá si és anyag cse re-be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 10P 5310 Hy pop hy sis mû té tek 3 35 11 2,81274

10P 5320 Mel lék ve se mût étek 2 35 9 1,82623

10P 533A Pajzs mi rigy, mel lék pajzs mi rigy na gyobb mû té tei 2 25 6 1,45735

10P 533B Pajzs mi rigy, mel lék pajzs mi rigy ki sebb mû té tei 2 25 5 1,02476

10P 5340 Duc tus thy re og los sus mû té tei 1 25 4 0,67124
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** Fõ cso port: 10 En doc rin, táp lál ko zá si és anyag cse re-be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

10P 535C En dok rin, táp lál ko zá si, anyag cse re be teg sé gek egyéb 
mûtétei

2 25 7 1,04008

10M 537A Di a be tes 36 év fe lett, in su lin de pen dens 3 41 8 0,73223

10M 537B Di a be tes 36 év fe let ti nem in su lin de pen dens 3 37 7 0,65957

10M 537C Di a be tes mel li tus 14–36 éves kor kö zött 3 38 6 0,54910

10M 537D Di a be tes mel li tus 14 éves kor alatt 3 38 7 0,97317

10S 537E Di a be tes mel li tus, hy pogly ka e mi as ál la po tok
sür gõs sé gi ellátása

0 38 1 0,24055

10M 537F Di a be te ses ne u ro pat hia Thi o gam ma kezelése 15 37 15 0,57940

10M 538B Pajzs mi rigy be teg sé gek rossz in du la tú da ga na tok
kivételével

3 33 6 0,41323

10M 539C Rossz in du la tú en dok rin da ga na tok 4 28 8 0,64732

10M 540C A mel lék pajzs mi rigy, hy pop hy sis és en dok rin szer vek 
egyéb be teg sé gei

3 29 6 0,40573

10M 541A Egyéb táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek 18 év
alatt

3 25 4 0,52426

10M 541D Sú lyos táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek 18 év
alatt

3 25 6 1,24794

10M 541G Egyéb táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg sé gek 18 év
felett

3 25 5 0,40007

* 10M 541H Acut porp hy ria ke ze lé se he mar gi nat tal 4 14 7 5,57176

10M 5430 Kro mo szó ma-rend el le nes sé gek 3 25 5 0,50289

10M 5440 Cys ti cus fib ro sis (tüdõ ki vé te lé vel) 3 51 11 1,44673

10M 545C Sú lyos táp lál ko zá si be teg ség re ha bi li tá ci ó ja 7 52 14 0,93137

10M 5460 En dok rin krí zis ál la po tok el lá tá sa 3 52 9 0,78734

10P 564Z En dok rin-, táp lál ko zá si, anyag cse re-be teg ség  miatt
vég zett mû té tek (ki vé ve: hy pop hy sis mû té tek) sú lyos 
társult betegséggel

5 25 7 1,91867

10M 565Z En dok rin-, táp lál ko zá si, me ta bo li kus be teg ség sú lyos 
tár sult betegséggel

5 41 11 2,71569

** Fõ cso port: 11 Ve se- és húgy úti be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

11P 566B Vese, ure ter, húgy hó lyag je len tõs mû té tei da ga nat
 miatt, cys tec to mi a val és hó lyag pót lás sal

3 45 26 4,05238

11P 566C Vese, ure ter, húgy hó lyag je len tõs mû té tei da ga nat
 miatt

3 45 13 2,04262

11P 5680 Vese, húgy hó lyag mû té tei (ki vé ve: je len tõs mû té tek)
1 éves kor alatt

1 41 9 2,12714

11P 569C Vese, ure ter, húgy hó lyag na gyobb mû té tei nem
da ga nat  miatt

2 41 9 1,69935

* 11P 570D In kon ti nen cia sza lag be he lye zé se 1 14 4 1,77472

11P 570E Vese, húgy ve ze ték, húgy hó lyag ki sebb mû té tei 2 25 8 1,11083

11P 571C Tran su reth ra lis mû té tek 1 14 6 0,89258

11P 5720 Húgy csõ mût étek 1 34 5 0,67327

11P 573B Vese, húgy utak egyéb mû té tei 1 27 5 0,55424

11P 574D A vese, a húgy ve ze ték egy sze rû en do szkó pos
mû té te iI

1 25 7 1,18160

11P 5750 A vese, a húgy ve ze ték komp li kált en do szkó pos
mû té tei

2 25 8 1,67740

11P 5751 Neph ros to ma 1 10 5 0,86710

11M 576A Ve se elég te len ség 18 év alatt 5 41 11 2,18690

11M 576B Ve se elég te len ség 18 év fe lett 5 41 10 1,18665

11M 577B Ve se-, húgy úti da ga na tok 3 23 5 0,55568

11M 578A Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 2–18 éves kor kö zött 3 33 6 0,80372

11M 578B Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 2 éves kor alatt 3 33 7 0,89379

11M 578D Ve se-, húgy úti fer tõ zé sek 18 év fe lett 3 25 6 0,47407
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** Fõ cso port: 11 Ve se- és húgy úti be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

11S 579C Húgy rend sze ri kö vek, görcs ál la po tok sür gõs sé gi
el lá tá sa

0 25 1 0,15203

11M 580E Ve se-, húgy úti tü ne tek 2 27 4 0,46876

11M 5820 Ve se-, húgy utak egyéb bel gyó gyá sza ti be teg sé gei 18
év alatt, cy tos ta ti cus vagy cyc los po rin ke ze lés sel

3 37 11 2,62628

11M 583D Neph ro zi sok 18 év alatt 3 37 10 1,20090

11M 584D Ve se-, húgy utak uro ló gi ai be teg sé gei 18 év alatt 4 29 6 1,26845

11P 608Z Ve se-, húgy utak mû té tei (ki vé ve: je len tõs mû té tek)
sú lyos tár sult be teg ség gel

5 43 12 2,26465

11M 609Z Ve se elég te len ség sú lyos tár sult be teg ség gel 5 41 15 4,29773

11M 610Z Ve se-, húgy úti be teg sé gek (ki vé ve: ve se elég te len ség, 
a vese, húgy utak egyéb bel gyó gyá sza ti be teg sé gei
cy tos ta ti kus vagy cyc los po rin ke ze lés sel)

5 40 12 1,88190

** Fõ cso port: 12 Fér fi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

12P 6110 Fér fi rep ro duk tív rend szer ra di ká lis mû té tei 3 30 12 2,02398

12P 612C Pros ta tec to mia 2 26 7 1,38643

12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét 1 30 5 0,93807

12P 6140 Here mû té tei ma lig nus be teg sé gek  miatt 1 14 5 0,87367

12P 615A Here mû té tei nem ma lig nus be teg sé gek  miatt 18 év
fe lett

1 26 5 0,74135

12P 615B Here mû té tei nem ma lig nus be teg sé gek  miatt 18 év
alatt

1 26 2 0,59423

12P 6160 Cir cum ci sio 1 25 2 0,19022

12P 6170 Fér fi rep ro duk tív rend szer kö ze pes mû té tei nem
rossz in du la tú da ga nat  miatt

1 27 3 0,51195

12P 6180 Fér fi rep ro duk tív rend szer kis mû té tei nem
rossz in du la tú da ga nat  miatt

1 24 3 0,42240

12P 6190 Fér fi rep ro duk tív rend szer egyéb mû té tei
rossz in du la tú da ga nat  miatt

1 25 9 0,61412

12P 6200 Fér fi rep ro duk tív rend szer lé ze res mû té tei 1 25 7 1,71598

12M 621C Fér fi rep ro duk tív rend szer rossz in du la tú da ga na tai 3 38 7 0,83652

12M 6240 Fér fi rep ro duk tív rend szer egyéb be teg sé gei 3 25 5 0,41535

12M 639Z Fér fi rep ro duk tív rend szer be teg sé gei sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 39 10 1,96160

12P 640Z Fér fi rep ro duk tív rend szer mû té tei sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 44 15 3,17125

** Fõ cso port: 13 Nõi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

13P 641A Nõi nemi szer vek kom bi nált ra di ká lis mû té tei 3 39 12 3,11121

13P 641B Nõi nemi szer vek egyéb ra di ká lis mû té tei 3 39 12 1,83589

13P 6420 Ute rus-, ad nex mû té tek ma lig ni tás  miatt 2 37 10 1,51995

13P 643B Ute rus-, ad nex mû té tek in situ car ci no ma és nem
ma lig nus be teg ség  miatt

1 29 7 0,98910

13P 6440 Nõi rep ro duk tív rend szer hely re ál lí tó mû té tei 1 25 4 0,56071

13P 6450 Va gi na, cer vix, vul va mû té tek 1 26 2 0,19451

13P 647A Ab ra sio al ta tás ban 1 5 1 0,17745

13P 647B Ab ra sio al ta tás nél kül 1 5 1 0,13994

13P 6480 Egyéb nõ gyó gyá sza ti kis mû té tek ma lig nus
fo lya ma tok ban

1 26 2 0,34710

13P 6490 Egyéb nõ gyó gyá sza ti kis mû té tek nem ma lig nus
fo lya ma tok ban

1 25 2 0,18856

13P 6500 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos és la pa rosz kó pos ki sebb 
mûtétek

1 25 2 0,33768
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** Fõ cso port: 13 Nõi rep ro duk tív rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

13P 6510 Nõ gyó gyá sza ti en do szkó pos, la pa rosz kó pos na gyobb 
mûtétek

1 25 3 0,86099

13P 6520 Nõi rep ro duk tív rend szer egyéb mû té tei 2 35 8 1,21480

*** 13P 6530 In vit ro fer ti li zá ció (IVF) 3 33 4 1,88631

*** 13P 6540 ICSI (int ra cy top laz ma ti kus sper mi um in jek ció)
eljárás

3 30 3 2,51011

*** 13P 6550 In vit ro fer ti li zá ció (IVF), a meg ta pa dást elõ se gí tõ
mód szer rel

3 30 3 2,16798

*** 13P 6560 ICSI el já rás, a meg ta pa dást elõ se gí tõ mód szer rel 3 40 3 2,79446

13M 657C Nõi rep ro duk tív rend szer rossz in du la tú da ga na tai 4 32 10 1,06331

13M 6590 Menst ru á ci ós za va rok, a nõi rep ro duk tív rend szer
egyéb be teg sé gei

2 25 4 0,32309

13M 669Z Nõi rep ro duk tív rend szer be teg sé gei sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 39 20 2,70259

13P 670Z Nõi rep ro duk tív rend szer mû té tei (ki vé ve: nõi nemi
szer vek kom bi nált ra di ká lis mû té tei) sú lyos tár sult
betegséggel

5 37 14 2,66281

** Fõ cso port: 14 Ter hes ség, szü lés, gyer mek ágy Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

14P 671A Csá szár met szés 2 38 7 1,18462

14P 671B Csá szár met szés pa to ló gi ás ter hes ség után 29 60 38 3,67345

14M 672A Nagy ri zi kó jú szü lés (ki vé ve: csá szár met szés) 2 41 8 0,80851

14M 672B Nagy ri zi kó jú szü lés (ki vé ve: csá szár met szés)
pa to ló gi ás ter hes ség után

29 71 38 3,80028

14M 673A Hü ve lyi szü lés 3 25 5 0,57975

14M 673B Hü ve lyi szü lés pa to ló gi ás ter hes ség után 29 64 37 2,94365

14M 673C Hü ve lyi szü lés epi du rá lis ér zés te le ní tés sel 3 25 5 0,65506

14M 673D Hü ve lyi szü lés pa to ló gi ás ter hes ség után epi du rá lis
ér zés te le ní tés sel

29 64 39 3,06055

14P 674A Hü ve lyi szü lés mû tét tel 2 25 6 0,71215

14P 674B Hü ve lyi szü lés mû tét tel, pa to ló gi ás ter hes ség után 29 55 37 3,21263

* 14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis kro mo szó ma vizs gá lat tal 1 25 1 0,69716

* 14P 675B Cho ri on bo holy min ta vé tel kro mo szó ma vizs gá lat tal 1 25 1 0,46869

14P 6760 Egyéb ter hes sé gi mû té tek 1 25 2 0,24035

14P 677A Post par tum, post abor tum be teg sé gek mû tét tel 1 25 4 0,62651

14M 677B Post par tum, post abor tum be teg sé gek mû tét nélkül 2 25 4 0,40917

14P 6780 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei
la pa rosz kóp pal

1 25 4 0,92247

14P 6790 Mé hen kí vü li (ec to pi as) ter hes ség mû té tei
la pa ro to mi á val

2 25 6 0,89832

14P 6800 In komp lett ve té lés mû sze res be fe je zés sel 12 hétig 1 25 2 0,23418

14P 681C Kö zép idõs ve té lés (spon tán és mûvi) 1 26 3 1,00381

**** 14P 681D In ter rup tio as pi rá ci ós kü ret tel 12. hét elõtt, al ta tás sal 1 26 1 0,19807

14M 6820 Fe nye ge tõ ve té lés 3 28 6 0,45025

14M 6830 Fe nye ge tõ ko ra szü lés 3 36 8 0,65353

14M 6831 Fe nye ge tõ ko ra szü lés ke ze lé se Trac to ci le-vel,
a ter hes ség be töl tött 24. he té tõl a 33. hetéig

3 10 7 1,53210

14M 6840 Egyéb an te par tum be teg sé gek 4 25 8 0,54434

** Fõ cso port: 15 Új szü löt tek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 15M 7110 Új szü lött, szü le té si súly 999 g alatt 40 100 71 30,00452

* 15P 7120 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs
mû tét tel

21 80 44 14,43418
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** Fõ cso port: 15 Új szü löt tek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 15M 7130 Új szü lött, szü le té si súly 1000–1499 g, je len tõs mû tét
nélkül

20 80 43 11,48511

* 15P 7140 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs
mû tét tel

16 70 28 8,99856

*^ 15M 715Z Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét
nél kül, sú lyos prob lé má val

15 70 29 8,13268

15M 7160 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét
nél kül, kö ze pes prob lé má val

14 70 24 2,34134

15M 7170 Új szü lött, szü le té si súly 1500–1999 g, je len tõs mû tét
nél kül, egyéb prob lé má val

5 70 14 1,22705

15P 7180 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs
mû tét tel

14 70 23 7,64768

*^ 15M 719Z Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét
nél kül, sú lyos prob lé má val

10 51 16 5,90167

15M 7200 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét
nél kül, kö ze pes prob lé má val

3 45 10 0,94162

15M 7210 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét
nél kül, nor má lis új szü lött di ag nó zis sal

2 30 6 0,47064

15M 7220 Új szü lött, szü le té si súly 2000–2499 g, je len tõs mû tét
nél kül, egyéb prob lé má val

3 42 7 0,64719

15P 7230 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs
mû tét tel

5 47 9 2,63765

15P 7240 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, ki sebb hasi
mû tét tel

2 25 7 1,00692

15M 7260 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét
nél kül, kö ze pes prob lé má val

3 25 6 0,51550

15M 7270 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét
nél kül, nor má lis új szü lött-di ag nó zis sal

2 25 4 0,31244

15M 7280 Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét
nél kül, egyéb prob lé má val

3 25 5 0,36516

15M 7300 Új szü lött, át he lyez ve 5 na pos kor elõtt, hely ben
szü le tett

1 5 4 1,96735

15M 7310 Új szü lött, át he lyez ve 5 na pos kor elõtt, más hol
szü le tett

1 5 2 1,16958

* 15P 7330 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött korban 1 30 18 11,30578

* 15P 7331 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban, 5
na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés sel

10 30 22 14,06933

* 15P 7332 Je len tõs szív-ér rend sze ri mû té tek új szü lött kor ban, 5
na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés sel és NO adásával

10 30 25 18,51281

*^ 15M 734Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét
nél kül sú lyos prob lé má val, 5 na pot nem meg ha la dó
gépi lélegeztetéssel

6 40 12 3,26968

15M 735Z Új szü lött, szü le té si súly 2499 g fe lett, je len tõs mû tét
nél kül sú lyos prob lé má val, 5 nap nál hosszabb gépi
lé le gez te tés sel

5 40 18 6,29307

** Fõ cso port: 16 Vér- és vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

16P 741C Lép mû té tek 2 27 10 1,82631

16P 7420 Vér kép zõ szer vek egyéb mû té tei 2 27 4 0,52633

16M 743K Szer zett ap las ti cus ana e mia 4 20 7 0,94236

* 16M 743L Szer zett sú lyos ap las ti cus ana e mia cyc los po rin
ke ze lés sel

4 28 11 3,41552

* 16M 743M Szer zett ap las ti cus ana e mia an tit hy mo cy ta-glo bu lin
kezeléssel

11 28 15 9,36674

16M 744A Szer zett ha e moly ti cus ana e mia vagy sar ló sej tes krízis 3 28 10 1,64102

16M 745A Vö rös vér test egyéb rend el le nes sé gei 18 év alatt 3 20 6 0,90669

16M 745B Vö rös vér test egyéb rend el le nes sé gei 18 év felett 3 20 8 0,75253
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** Fõ cso port: 16 Vér- és vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

16M 7460 Vér al va dá si rend el le nes sé gek 3 20 7 0,92159

16M 7470 He mo fí lia (VIII, IX fak tor) 3 20 6 0,75751

16M 748D Mo no nuc le a ris pha go cy ta rend szer és az
im mun rend szer betegségei

4 28 6 0,65230

16M 748F Egyéb vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek 18 év felett 4 28 7 0,74366

16M 748G Egyéb vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek 18 év alatt 4 28 6 0,82882

*,++ 16M 7490 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás
im mun glo bu lin szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 0–8 év között

1 28 1 0,82876

*,++ 16M 7491 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás
im mun glo bu lin szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 9–16 év
között

1 28 1 1,34194

*,++ 16M 7492 Pri mer im mun hi á nyos ál la po tok int ra vé nás
im mun glo bu lin szubsz ti tú ci ós ke ze lé se 16 év felett

1 28 1 1,64224

16M 764Z Vér-, vér kép zõ-, im mu no ló gi ai rend szer be teg sé gei
sú lyos tár sult betegséggel

5 28 12 2,92359

16P 765Z Vér kép zõ-, im mu no ló gi ai rend szer mû té tei sú lyos
tár sult be teg ség gel

5 27 13 2,87651

** Fõ cso port: 17 My e lop ro li fe ra tiv be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

17P 7660 Lympho ma, le u ké mia na gyobb mû tét tel 2 22 11 1,75017

17P 7670 Lympho ma, nem akut le u ké mia egyéb mû té tei 2 28 7 0,77295

17P 768A Nyi rok rend szer egyéb mû té tei 2 28 7 0,89573

17M 770C Lympho ma, nem akut le u ké mia, leg alább 14E szûrt
vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával

4 26 14 7,96686

17M 771D Lympho ma, nem akut le u ké mia 18 év fe lett 4 26 10 1,07105

17M 771E Lympho ma, nem akut le u ké mia 18 év alatt 4 26 7 1,04129

* 17M 7720 Akut le u ké mi ák ma gas ma lig ni tás sal, ke mo te rá pi á val 
és leg alább 25 E szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adásával 18 év alatt

13 28 20 15,82326

* 17M 773A Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard
ke mo te rá pi á val, 26E alat ti szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adá sá val 18 év felett

4 28 24 6,20129

* 17M 773B Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard
ke mo te rá pi á val, 26–50E szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adá sá val 18 év felett

13 35 25 14,12531

* 17M 773C Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard
ke mo te rá pi á val, 51–75E szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adá sá val 18 év felett

13 35 26 25,34522

* 17M 773D Akut le u ké mi ák nagy dó zi sú vagy stan dard
ke mo te rá pi á val, 75E fe let ti szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adá sá val 18 év felett

13 35 27 34,70053

* 17M 773E Akut le u ké mi ák 26E alat ti (de leg alább 6E) szûrt
vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával

2 22 10 5,06908

* 17M 773F Akut le u ké mi ák 26–50E szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adásával

7 28 16 13,11381

* 17M 773G Akut le u ké mi ák 51–75E szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adásával

7 28 16 22,70045

* 17M 773H Akut le u ké mi ák 75E fe let ti szûrt vagy be su gár zott
vér ké szít mény adásával

7 28 21 31,54193

* 17M 773K Akut le u ké mia nagy dó zi sú vagy stan dard
ke mo te rá pi á val 18 év felett

5 28 17 7,06925

17M 778A Akut le u ké mia 18 év fe lett, mo no ke mo te rá pia vagy
pal li a tiv el lá tás, tár sult betegséggel

4 28 11 3,10789

17M 778B Akut le u ké mia 18 év fe lett, mo no ke mo te rá pia vagy
pal li a tiv el lá tás, tár sult be teg ség nélkül

4 28 10 2,21997

* 17M 780A Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal,
tár sult be teg ség gel

13 28 19 9,62239
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** Fõ cso port: 17 My e lop ro li fe ra tiv be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 17M 780B Akut le u ké mia 18 év alatt, ma gas ma lig ni tás sal,
tár sult be teg ség nélkül

13 28 19 8,57965

17M 782A Akut le u ké mia 18 év alatt, ala csony-kö ze pes
ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség gel

4 25 9 2,78006

17M 782B Akut le u ké mia 18 év alatt, ala csony-kö ze pes
ma lig ni tás sal, tár sult be teg ség nélkül

4 26 8 1,16311

17M 7840 Kró ni kus my e lop ro li fe ra tív be teg sé gek 3 28 8 1,12635

17M 785Z Egyéb my e lo-, lymphop ro li fe ra tiv be teg sé gek sú lyos
tár sult be teg ség gel

5 33 25 1,36399

17M 786Z Lympho ma, nem akut le u ké mia sú lyos tár sult
be teg ség gel

5 25 13 2,26055

** Fõ cso port: 18 Fer tõ zõ be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 18M 8000 Sú lyos szep szis Ak ti vált pro te in-C (APC) ke ze lés sel 5 44 25 26,19495

18M 801A Szep ti ké mia 18 év fe lett 4 44 14 1,89156

18M 801B Szep ti ké mia 18 év alatt 4 29 10 3,11576

18M 8020 Mû tét, sé rü lés utá ni fer tõ zé sek 3 31 8 0,83911

18M 803A Ví rus be teg sé gek 18 év fe lett 3 34 6 0,40799

18M 803D Sú lyo sabb ví rus be teg sé gek, 18 év alatt 5 25 7 0,97181

18M 803E Egyéb ví rus be teg sé gek, 18 év alatt 3 25 5 0,52721

18M 8040 Pro to zo o nok okoz ta meg be te ge dé sek 3 39 8 0,77141

18M 8060 Egyéb fer tõ zé sek, zo o no zi sok, pa ra zi tás be teg sé gek 3 34 6 0,53737

18M 8070 Nemi be teg sé gek szisz té más ma ni fesz tá ci ó val 3 25 5 0,29507

18M 819Z Szisz té más fer tõ zé sek, pa ra zi tás be teg sé gek (ki vé ve:
szep ti ké mia) sú lyos tár sult betegséggel

5 40 17 1,88277

18M 820Z Szep ti ké mia sú lyos tár sult be teg ség gel 5 44 18 5,41086

** Fõ cso port: 19 Men tá lis be teg sé gek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

19M 8210 Akut al kal maz ko dá si re ak ció, pszi cho szo ci á lis
disz funk ció

3 41 6 0,50416

19M 822A Dep resszív szind ró mák 60 év alatt 8 50 14 0,90086

19M 822B Dep resszív szind ró mák 60 év fe lett 8 51 14 1,05898

19M 822C Ön mér ge zett de presszi ós be te gek utó gon do zás sal 8 51 16 1,26804

19M 823A Szo ron gá sos be teg sé gek 18 év fe lett 6 44 10 0,65644

19M 823B Szo ron gá sos be teg sé gek 18 év alatt 6 40 9 0,85603

19M 8240 Sze mé lyi ség za va rok, pszi cho gén re ak ci ók 8 46 16 0,90374

19M 825A Or ga ni kus za va rok (pszi cho szind ró mák), men tá lis
re tar dá ció 60 év alatt (ki vé ve: dementia)

6 42 13 0,81992

19M 825B Or ga ni kus za va rok (pszi cho szind ró mák), men tá lis
re tar dá ció 60 év fe lett (ki vé ve: dementia)

8 42 15 1,00414

19M 825C De men tia 60 év alatt 8 42 15 0,91629

19M 825D De men tia 60 év fe lett 10 42 17 1,23656

19M 826A Pszi chó zi sok 60 év alatt 10 56 19 1,16435

19M 826B Pszi chó zi sok 60 év fe lett 10 57 20 1,31327

19M 8270 Gyer mek ko ri men tá lis rend el le nes sé gek 6 60 9 0,85949

* 19M 8271 Gyer mek ko ri men tá lis rend el le nes sé gek spe ci á lis
kezeléssel

6 60 12 1,34169

19M 8280 ADD szind ró ma 5 25 11 0,77535

19M 8281 De li ri um el lá tá sa utó gon do zás sal 8 44 12 1,73341
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** Fõ cso port: 20
Al ko hol- és drog füg gõ ség, al ko hol- és drog fo gyasz tás

okoz ta or ga ni kus, men tá lis be teg sé gek
Alsó ha tár nap

Fel sõ
ha tár nap

Nor ma tív nap Súly szám

20M 8410 Ópi um abú zus, füg gõ ség 4 60 11 0,66736

20M 8420 Ko ka in-, egyéb drog abú zus vagy füg gõ ség 4 42 12 0,71551

20M 8430 Al ko hol abú zus, füg gõ ség 4 45 12 0,70136

20M 8440 In to xi ká ció al ko hol- vagy drog fo gyasz tás  miatt 1 25 2 0,13049

20S 8441 Drog és al ko hol in to xi ká ció sür gõs sé gi el lá tá sa 0 25 1 0,13108

** Fõ cso port: 21 Sé rü lé sek, mér ge zé sek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

21P 8510 Bõ rát ül te tés (nem ér nye les) sé rü lés  miatt 1 41 9 1,17605

21P 8520 Ér nye les bõ rát ül te tés sé rü lés  miatt 2 46 8 2,34155

21P 853A Váll, fel kar, kéz több szö rös sé rü lé se  miatti ki sebb
mû té tek

2 30 5 1,29637

21P 854B Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú sé rü lé sek mûtétei 1 25 4 0,67296

21S 856C Al ler gi ás be teg sé gek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 25 1 0,14861

21M 857A Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sai 18 év alatt 1 25 2 0,60636

21S 857D Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sa i nak
sür gõs sé gi ellátása

0 25 1 0,51172

21M 857E Sú lyos mér ge zés, gyógy sze rek sú lyos to xi kus
ha tá sa i nak ellátása

3 25 9 1,99108

21M 857F Mér ge zés, gyógy sze rek to xi kus ha tá sai 18 év felett 1 25 2 0,63411

21M 8580 Ólom mér ge zés 3 32 6 0,99214

21M 859C Egyéb sé rü lé sek, mér ge zé sek és to xi kus ha tá sok 2 25 4 0,42939

21S 8601 Hõ ha tás okoz ta akut ese mé nyek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 25 1 0,13876

21M 879Z Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú vagy több szö rös
ki sebb sé rü lé sek, mér ge zé sek sú lyos tár sult
betegséggel

5 25 11 3,41454

21P 880Z Nem meg ha tá ro zott lo ka li zá ci ó jú vagy több szö rös
ki sebb sé rü lé sek, mér ge zé sek mû té tei sú lyos társult
betegséggel

5 31 12 2,64877

** Fõ cso port: 22 Égé sek, fa gyá sok Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 22P 8810 Ki ter jedt égés mû tét tel 4 40 18 9,57579

22M 8820 Ki ter jedt égés mû tét nél kül 4 35 10 3,28117

22P 8830 Nem ki ter jedt égés mû tét tel 4 30 11 2,65135

22M 884A Nem ki ter jedt égés mû tét nél kül 18 év alatt 4 39 7 0,95103

22M 884B Nem ki ter jedt égés mû tét nél kül 18 év fe lett 4 39 7 0,59899

22M 8850 Lég zõ rend szer égé se lég zés tá mo ga tás sal 5 35 10 3,55604

* 22P 8870 Ki ter jedt fa gyás mû tét tel 4 40 21 6,20441

22M 8880 Ki ter jedt fa gyás mû tét nél kül 4 48 14 2,32324

22P 8890 Nem ki ter jedt fa gyás mû tét tel 2 26 12 3,19671

22M 8900 Nem ki ter jedt fa gyás mû tét nél kül 3 25 9 1,88392

22M 8910 Fa gyás  miatt más, akut jel le gû in téz mény be
át he lyez ve (3 na pon belül)

1 3 2 0,86352

** Fõ cso port: 23 Je lek és tü ne tek Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

23M 892A Több szö rös ve le szü le tett rend el le nes ség 4 39 6 0,71776

** Fõ cso port: 24 AIDS Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 24M 9110 AIDS 3 45 12 6,15069
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** Fõ cso port: 25 Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 25P 9210 Spe ci á lis, nagy int rac ra ni a lis mû té tek
polyt ra u ma ti zált állapotban

2 30 10 10,11785

25P 9220 Nagy mû té tek polyt ra u ma ti zált ál la pot ban 2 30 14 5,38501

25P 923A Egyéb mû té tek polyt ra u ma ti zált ál la pot ban 2 30 11 3,25652

25M 9240 Ko po nya, mell kas, ge rinc, me den ce és alsó vég tag
polyt ra u ma ti zált állapota

3 36 12 1,56989

25M 9250 Egyéb polyt ra u ma ti zált ál la pot 3 37 10 1,25993

25P 936Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei (ki vé ve: spe ci á lis,
nagy int rac ra ni a lis mû té tek) sú lyos tár sult
betegséggel, mûtét <3

5 45 19 8,75226

25P 937Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei (ki vé ve: spe ci á lis,
nagy int rac ra ni a lis mû té tek) sú lyos tár sult
be teg ség gel, 3<=mûtét<=6

5 45 22 10,30132

25P 938Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot mû té tei (ki vé ve: spe ci á lis,
nagy int rac ra ni a lis mû té tek) sú lyos tár sult
betegséggel, mûtét>6

8 45 23 12,83370

25M 939Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot sú lyos tár sult be teg ség gel
1 hét nél hosszabb in ten zív ellátással

8 56 24 8,00782

25M 940Z Polyt ra u ma ti zált ál la pot sú lyos tár sult be teg ség gel
1 hét nél rö vi debb in ten zív ellátással

5 56 16 4,93263

** Fõ cso port: 99 Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

* 99P 941A Szív át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941C Ve se át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941D Máj át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941E Tü dõ át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941F Has nyál mi rigy-át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941G Kom bi nált ve se-, has nyál mi rigy-át ül te tés 0 0 0 0,00000

* 99P 941H Al lo gén csont ve lõ-transz plan tá ció 0 0 0 0,00000

* 99P 941K Au to lóg csont ve lõ-transz plan tá ció 0 0 0 0,00000

* 99M 941T Máj át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás 20 40 23 2,53496

* 99M 941U Szív át ül te tés elõt ti ki vizs gá lás 4 20 12 2,91576

* 99M 9420 Transzp lan tá tum-elég te len ség 0 0 0 0,00000

*,+ 99M 9422 Ki egé szí tõ HBCs transzp lan tá tum mal élõ sze mély
el lá tá sá ra

5 0 0 1,50000

* 99M 9430 Su gár te rá pia 5 14 10 1,80940

* 99M 9431 Ki egé szí tõ HBCs vér kép zõ rend sze ri be teg sé gek nél
vég zett ke mo te rá pia ese tén, car di o to xi ci tás
ki vé dé sé re (anth ra cyc lin adagolás mellett)

- - 0 0,59368

* 99M 944A Hodg kin-kór, non-Hodg kin lympho ma, nem akut
le u ké mia ke mo te rá pi á ja 18 év fe lett leg alább 14E
szûrt és be su gár zott vér ké szít mény adásával

4 14 10 13,61394

* 99M 944C Hodg kin-kór, non-Hodg kin lympho ma, nem akut
le u ké mia ke mo te rá pi á ja, leg alább 7E szûrt vagy
be su gár zott vér ké szít mény adásával

4 14 9 4,69374

99M 945A Non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia
ke mo te rá pi á ja 18 év felett

6 14 8 1,42830

99M 945B Non-Hodg kin lympho ma, nem akut le u ké mia
ke mo te rá pi á ja 18 év alatt

6 14 9 2,25003

99M 950F Hodg kin-kór ke mo te rá pi á ja 18 év fe lett 2 14 5 1,00853

99M 950H Hodg kin-kór, non-Hodg kin lympho ma, nem akut
le u ké mia ke mo te rá pi á ja 18 év fe lett, leg alább 14E
szûrt vagy be su gár zott vér ké szít mény adásával

4 14 9 6,64128

*,• 99M 9511 Ra di o ke mo te rá pia „A” 1 0 2,21562

*,• 99M 9512 Ra di o ke mo te rá pia „B” 1 0 2,64787

*,• 99M 9513 Ra di o ke mo te rá pia „C” 1 0 4,91482
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** Fõ cso port: 99 Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

*,• 99M 9514 Ra di o ke mo te rá pia „D” 1 0 6,02774

*,• 99M 9515 Ra di o ke mo te rá pia „E” 1 0 3,22968

99P 9520 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés cra ni o to mia és
ge rinc mû té tek esetén

10 56 28 17,07020

99M 9530 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés arc, száj, nya ki
be teg sé gek  miatt

14 58 31 6,45611

99M 9540 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés arc, száj, nya ki
be teg sé gek ki vé te lé vel

10 56 24 13,80903

* 99P 9541 5 na pot meg ha la dó gépi lé le gez te tés nyi tott
szív mû té tek esetén

10 56 30 16,92034

99P 9575 Bel sõ fém rög zí tés el tá vo lí tá sa tû zõ drót ki vé te lé vel
(ki vé ve: csí põ, femur, gerinc)

1 25 2 0,30536

99P 9576 Bel sõ fém rög zí tés (tû zõ drót) el tá vo lí tá sa (ki vé ve:
csí põ, fe mur, gerinc)

1 25 1 0,06476

99P 9580 A-V fis tu la, Ci mi no kép zé se, meg szün te té se 1 5 2 0,40690

*,• 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A” 1 0 0,44098

*,• 99M 959B Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „B” 1 0 0,64122

*,• 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C” 1 0 0,84607

*,• 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D” 1 0 1,02815

*,• 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E” 1 0 1,24999

*,• 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F” 1 0 1,47434

*,• 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G” 1 0 1,73400

*,• 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H” 1 0 2,33048

*,• 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I” 1 0 3,24192

*,• 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J” 1 0 4,73632

*,• 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K” 1 0 7,93029

*,• 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” 1 0 9,38385

99P 9600 ESWL ke ze lé sek 1 20 2 0,91236

** 99P 9610 Fér fi ste ri li zá ció 1 25 2 0,19298

** 99P 9620 Nõi ste ri li zá ció 1 25 2 0,36238

99P 9631 Bõr, bõr alat ti szö vet, emlõ ki sebb plasz ti kai és
egyéb mû té tei

1 28 2 0,23180

99P 9632 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok I. 1 28 1 0,02869

99P 9633 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok II. 1 28 1 0,04994

99P 9634 Kis se bé sze ti be avat ko zá sok III. 1 28 1 0,12656

99M 9660 Kis ded utó gon do zá sa nem ki elé gí tõ súly gya ra po dás
 miatt 28 nap fe lett, 1 év alatt

3 50 9 0,74177

++ 99M 9661 Passzív im mu ni zá lás RSV el len a 28. ter hes sé gi hét
elõtt szü le tett új szü löt tek ré szé re, 1 éves kor alatt

0 0 0 1,17132

++ 99M 9662 Passzív im mu ni zá lás RSV el len a szív fej lõ dé si
rend el le nes sé ge ese tén, 2 éves kor alatt

0 0 0 1,17132

99M 9670 Har mad la gos utó gon do zás, 1 éves vagy an nál
idõ sebb korban

3 50 6 0,37476

99M 9680 Do nor el lá tá sa 1 27 7 1,08309

99M 9690 Kí sé rõ sze mély el lá tá sa 0 0 0 0,00000

99M 9691 El lá tás szop ta tás  miatt 0 0 0 0,00000

99M 9692 El lá tás 14 éves kor alat ti gyer mek gyó gyu lá sá nak
se gí té se  miatt

0 0 0 0,00000

99M 9700 Je lek, tü ne tek, és egyéb sine mor bo ál la pot hoz
tár su ló egyéb kór há zi ellátások

2 10 3 0,26884

99S 9701 Vo lu men hi ány, tu mor okoz ta ana e mia sür gõs sé gi
ellátása

0 28 1 0,16285

99S 9702 Alar mí ro zó je lek és tü ne tek sür gõs sé gi el lá tá sa 0 28 1 0,16281

* 99M 9710 Ste re o ta xi ás su gár te rá pia egy vagy több gócra 1 7 2 3,50400

* 99M 9720 Egész test be su gár zás transz plan tá ció elõtt 2 6 3 0,76695

99M 9730 Bra chy te rá pia 3 28 4 0,57141
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** Fõ cso port: 99 Fõ cso port nél kü li ho mo gén be teg ség cso por tok Alsó ha tár nap
Fel sõ

ha tár nap
Nor ma tív nap Súly szám

99M 980A Pajzs mi rigy da ga na tok ke ze lé se nyílt ra dio jód dal 5 20 6 1,49126

99M 980B Da ga na tos meg be te ge dé sek (ki vé ve: pajzs mi rigy
da ga na tok) ke ze lé se nyílt radioizotóppal

5 14 6 1,35418

99M 980C Nem da ga na tos meg be te ge dé sek ke ze lé se nyílt
ra dio izo tó pok kal

2 12 4 0,46699

99M 980D Pajzs mi rigy da ga na tok ke ze lé se nyílt ra dio jód dal
rhTSH sti mu lá lás után

5 20 6 2,82538

99M 9960 Nem cso por to sít ha tó ke mo te rá pi ás ellátás 1 0 0 0,11816

99M 9970 Bon co lás 0 0 0 0,27539

99 9980 Ér vény te len fõ di ag nó zis 0 0 0 0,00000

99 9990 Nem cso por to sít ha tó 0 0 0 0,00000

Meg jegy zé sek
  * A je lölt cso por tok a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott in té ze tek ben ke zel he tõk, a szak mai fel té te lek tõl és igé nyek tõl füg gõ en mennyi sé gi kor -

látozással.
 ** A je lölt cso por tok nál, ha az el vég zett be avat ko zás nem or vo si in di ká ci ó ra tör tént, az adat la pon a té rí té si ka te gó ria me zõ ben „4” jel zés sel kell az ese tet

 jelenteni, ezek az ese tek az E. Alap ból nem fi nan szí roz ha tók.
 *** A kü lön jog sza bály sze rint a te vé keny ség vég zé sé re mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szol gál ta tó ré szé re – a szak mai fel té te lek tõl és igé nyek tõl füg -

gõen  mennyi sé gi kor lá to zás ír ha tó elõ.
**** A 14P 681D HBCs súly szá mát kell ala pul ven ni a mag za ti élet vé del mé rõl  szóló 1992. évi LXXIX. tör vény 16.  § (2) be kez dé se sze rin ti díj kiszámí -

tásánál.
S = A 6–24 órán be lül be fe je zett el lá tás ra vo nat ko zó HBCs, mely sür gõs sé gi be teg el lá tó osz tály ról je lent he tõ, a nem sür gõs sé gi be teg el lá tó osz tály ról

a 24 órát meg ha la dó el lá tás je lent he tõ.
 + Ki egé szí tõ HBCs kód. Ki zá ró lag transzp lan tá tum mal élõ sze mély nél, a transz plan tá ci ót kö ve tõ ak tív kór há zi el lá tá sok nál al kal maz ha tó.
++ Ki egé szí tõ HBCs kód. A rá épí tett HBCs el szá mo lá sa a já ru lé kos HBCs-re vo nat ko zó sza bá lyo zás sze rint tör té nik.
• A fi nan szí ro zá si eset be so ro lá sá nál és el szá mo lá sá nál a Ké zi könyv ben meg ha tá ro zott pro to kol lok sza bá lya it és pa ra mé te re it kell figye lembe ven ni.
*^ A vég zõ szol gál ta tók ra vo nat ko zik.

”

4. melléklet a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 1., 2., 3., 3/c., 4., 4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14., 55., 88., 94., 98., 100.,
110/j., 114., 124/a., 124/b., 124/c., 124/d. pont já ban a

„0163 Or szá gos Ideg se bé sze ti Tu do má nyos In té zet, Bu da pest”

szö veg rész he lyé be a

„0163 Or szá gos Ideg tu do má nyi In té zet, Bu da pest”

szö veg lép.

2. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 7., 22., 23., 24., 65/a., 65/b., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79.,
80., 81., 82., 83., 84., 89., 93/b., 93/c., 94/b., 102., 103., 104., 105., 106., 107., 108., 109., 110., 110/a., 110/b., 110/c.,
110/d., 110/e., 110/j., 111., 112., 119., 120., 125/a., 125/e. pont já ban a

„0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Köz pont”

szö veg rész he lyé be a

„0509 MISEK Mis kol ci Sem mel we is Ig nác Egész ség ügyi Köz pont Non pro fit Kft., Mis kolc”

szö veg lép.

3. Az R. 4. szá mú mel lék le te a

„75.  *08P 372M  Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ci ó val”

pon tot köve tõen a kö vet ke zõ új pont tal egé szül ki:

„75/a. *08P 372N Cer vi co ca pi ta lis csí põ pro té zis-be ül te tés komp li ká ci ó val és to tál perotézisre csere

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest

0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór ház-Ren de lõ in té zet és Bal ese ti Köz pont, Budapest

0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest

0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest
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0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

0152 Or szá gos Test ne ve lé si és Sport egész ség ügyi In té zet, Budapest

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest

01A3 Bu dai Egész ség köz pont Kft.

01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét

0306 Sem mel we is Kór ház KHT., Kis kun ha las

0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la

0402 Rét hy Pál Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba

0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc

0509 MISEK Mis kol ci Sem mel we is Ig nác Egész ség ügyi Köz pont Non pro fit Kft., Mis kol ci

0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes

0602 Er zsé bet Kór ház-Ren de lõ in té zet, Hód me zõ vá sár hely

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár

0702 Szent Pan ta le on Kór ház-Ren de lõ in té zet KHT., Du na új vá ros

0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr

0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház

0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

10C9 Eger, Hos pin vest Zrt.

1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya

1102 Me gyei Ön kor mány zat Va sza ry Ko los Kór há za, Esz ter gom

1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján

13B2 Ceg léd, Tol dy Fe renc Kh. Kft.

1304 Já vorsz ky Ödön Vá ro si Kór ház, Vác

1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár

1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za

1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd

1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

1901 Veszp rém, Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház Non-pro fit Zrt.

2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

4. Az R. 4. szá mú mel lék le te a

„83.  *08P 372X  Komp li ká ció  miatt vég zett ce men tes csí põ pro té zis-be ül te tés”

pon tot köve tõen a kö vet ke zõ új pont tal egé szül ki:

„83/a. *08P 371R Nagy ízü le ti pro té zis kö rü li tö rés meg ol dá sa tra u ma to ló gi án

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai

0109 Fõv. Önk. Egye sí tett Szent Ist ván és Szent Lász ló Kór ház-Ren de lõ in té zet, Bu da pest

0116 Fõv. Önk. Pé ter fy Sán dor Ut cai Kór ház-Ren de lõ in té zet és Bal ese ti Köz pont, Budapest

0118 Fõv. Önk. Uzso ki Ut cai Kór há za, Bu da pest

0121 Fõv. Önk. Ká ro lyi Sán dor Kór há za és Ren de lõ in té ze te, Budapest

0140 Sem mel we is Egye tem, Bu da pest

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest

01A6 Ál la mi Egész ség ügyi Köz pont, Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem

0301 Bács-Kis kun Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Kecs ke mét

0401 Bé kés Me gyei Pán dy Kál mán Kór ház, Gyu la

0402 Rét hy Pál Kór ház-ren de lõ in té zet, Bé kés csa ba
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0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Miskolc

0509 MISEK Mis kol ci Sem mel we is Ig nác Egész ség ügyi Köz pont Non pro fit Kft., Mis kol c

0601 Dr. Bu gyi Ist ván Kór ház, Szen tes

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0701 Fej ér Me gyei Szent György Kór ház, Szé kes fe hér vár

0801 Petz Ala dár Me gyei Ok ta tó Kór ház, Gyõr

0802 Sop ron Me gyei Jogú Vá ros Er zsé bet Kór ház és Ok ta tó Kórház

0901 Ke né zy Kór ház Ren de lõ in té zet Egész ség ügyi Szol gál ta tó Kft., Debrecen

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

10C9 Eger, Hos pin vest Zrt.

1101 Me gyei Szent Bor bá la Kór ház, Ta ta bá nya

1201 Szent Lá zár Me gyei Kór ház, Sal gó tar ján

1401 Ka po si Mór Ok ta tó Kór ház, Ka pos vár

1501 Jósa And rás Me gyei Kór ház, Nyír egy há za

1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok

1701 Tol na Me gyei Ön kor mány zat Kór há za, Szek szárd

1801 Szom bat hely, Mar ku sovsz ky Kór ház Zrt.

1901 Veszp rém, Veszp rém Me gyei Csol no ky Fe renc Kór ház Non-pro fit Zrt.

2001 Zala Me gyei Kór ház, Za la eger szeg

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

9521 MÁV Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

5. Az R. 4. szá mú mel lék le té ben a

„90. *08P 400A Sco li o sis mû té tei tár sult be teg ség gel

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest

01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Budapest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

91. *08P 400B Sco li o sis mû té tei tár sult be teg ség nélkül

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest

01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0940 Deb re ce ni Egye tem, Orvos- és Egészségtudományi centrum

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

92. *08P 401A Sco li o sis kom bi nált mû té tei tár sult be teg ség gel

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest

01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház
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93. *08P 401B Sco li o sis kom bi nált mû té tei tár sult be teg ség nélkül

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest

01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház”

szö veg rész he lyé be a

„90/a. *08P 400C Sco li o sis mû té tei

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest

01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház

92/a. *08P 401C Sco li o sis kom bi nált mû té tei

0106 Fõv. Ön korm. Szent Já nos és Észak-bu dai Egye sí tett Kór há zai

0160 Or szá gos Or vo si Re ha bi li tá ci ós In té zet, Budapest

01A3 Bu dai Egész ség köz pont KHT., Bu da pest

0242 Pé csi Tu do mány egye tem, Or vos tu do má nyi és Egész ség tu do má nyi Centrum

0643 Sze ge di Tu do mány egye tem Szent-Györ gyi Al bert Kli ni kai Központ

0940 Deb re ce ni Egye tem, Or vos- és Egész ség tu do má nyi Centrum

2237 Bu dai Ir gal mas ren di Kór ház”

szö veg lép.

6. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 93/c. pont já ban a

„0506 Vá ro si Ön kor mány zat Al má si Ba logh Pál Kór ház, Ózd”

szö veg rész he lyé be a

„0506 Al má si Ba logh Pál Kór ház Egész ség ügyi és Szol gál ta tó Non pro fit Kft., Ózd”

szö veg lép.

7. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 95. pont ja a

„95. *14P 675A Ge ne ti kai am ni o cen té zis kro mo szó ma vizs gá lat tal”

szö veg részt köve tõen a

„0112 Fõv. Önk. Baj csy-Zsi linsz ky Kór há za, Bu da pest”

szö veg gel egé szül ki.

8. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/a. pont ja a

„*,• 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A” ”

szö veg részt köve tõen a

„*,• 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C” ”

szö veg gel egé szül ki.

9. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/a. pont já ban a

a)

„*,• 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J”

*,• 99M 959K Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „K”

70501 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (01. fá zis)
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70502 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (02. fá zis)

70503 Ke mo te rá pia, GEM/A pro to koll sze rint (03. fá zis)

70511 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (01. fá zis)

70512 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (02. fá zis)

70513 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP I. pro to koll sze rint (03. fá zis)”

b)

„70541 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (01. fá zis)

70542 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (02. fá zis)

70543 Ke mo te rá pia, GEM+CDDP III. pro to koll sze rint (03. fá zis)”

c)

„71191 Ke mo te rá pia, heti TAX pro to koll sze rint (01. fá zis)”

d)

„71811 Ke mo te rá pia, TAX-CBP/D pro to koll sze rint (01. fá zis)

71821 Ke mo te rá pia, CDDP-TAX/C pro to koll sze rint (01. fá zis)”

e)

„79201 Ke mo te rá pia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis)”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

10. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/a. pont já ban a

„1601 Me gyei He ré nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg rész he lyé be a

„1601 Me gyei He té nyi Géza Kór ház-Ren de lõ in té zet, Szol nok”

szö veg lép.

11. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/b. pont ja a

„*,• 99M 959A Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „A” ”

szö veg részt köve tõen a

„*,• 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C” ”

szö veg gel egé szül ki.

12. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/c. pont ja a

a)

„125/c. Nõi nemi szer vek – ová ri um (C51-C58)”

szö veg részt köve tõen a

„*,• 99M 959C Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „C” ”

szö veg gel,

b)

„*,• 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E” ”

szö veg részt köve tõen a

„*,• 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F” ”

szö veg gel
e gé szül ki.

13. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/c. pont já ban a

„*,• 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J” ”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.
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14. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/d. pont ja a

„125/d. Emész tõ szer vek (C16-C25)”

szö veg részt köve tõen a

„*,• 99M 959D Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „D” ”

szö veg gel egé szül ki.

15. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/d. pont já ban a

„72712 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (te li fõ) pro to koll sze rint (02. fázis)”

szö veg rész he lyé be a

„72712 Ke mo te rá pia, Ce tu xi mab+FOLFIRI (te lí tõ) pro to koll sze rint (02. fázis)”

szö veg lép.

16. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/f. pont ja a

„*,• 99M 959G Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „G” ”

szö veg részt köve tõen a

„*,• 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H” ”

szö veg gel egé szül ki.

17. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/f. pont já ban a

„*,• 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I” ”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

18. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/g. pont ja a

„125/g. Húgy rend szer (C64-C68)”

szö veg részt köve tõen a

„*,• 99M 959E Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „E”

*,• 99M 959F Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „F” ”

szö veg gel egé szül ki.

19. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/g. pont já ban a

„*,• 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H”

*,• 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I”

*,• 99M 959L Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „L” ”

szö veg rész he lyé be a

„*,• 99M 959J Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „J” ”

szö veg lép.

20. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/j. pont já ban a

„*,• 99M 959I Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „I” ”

szö veg rész he lyé be a

„*,• 99M 959H Rossz in du la tú da ga nat ke mo te rá pi á ja „H” ”

szö veg lép.

21. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/j. pont já ban a

„0509 Mis kol ci Egész ség ügyi Köz pont”

szö veg rész he lyé be a

„0502 Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Kór ház és Egye te mi Ok ta tó Kór ház, Mis kolc”

szö veg lép.
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22. Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 125/b–125/j. pont já ban a

„0201 Ba ra nya Me gyei Kór ház, Pécs”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

5. melléklet a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 8. szá mú mel lék le té nek 3. pont já ban a

„

88587 Sze lek tív plaz ma fe re zis (HELP) 215

”

szö veg rész he lyé be a

„

88587 Sze lek tív plaz ma fe re zis 215

”

szö veg lép.

2. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek I. pont ja az

„59780 Scle ro ti sa tio hyd ro ke le”

szö veg részt köve tõen az

„59801 Ste ri li sa tio (nõ)”

szö veg gel egé szül ki.

3. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek I. pont já ban az

„59810 Ste ri li zá ció nem or vo si in di ká ci ó ra”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

4. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont já ban az

„50910 Re sec tio pal peb rae 02P 071B Ext ra o cu la ris mû té tek az or bi ta ki vé te lé vel, 18 év
alatt”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

5. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont já ban az

„52160 Re po si tio frac tu rae nasi aper ta 03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei
18 év alatt”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

6. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont já ban az

a)

„53777 Pa ce ma ker (ide ig le nes) be ül te tés 05M 219B Szív rit mus-, ve ze té si za va rok, ide ig le nes
pa ce ma ker-be ül te tés sel, tár sult betegség nélkül”

szö veg rész he lyé be az

„53777 Pa ce ma ker (ide ig le nes) be ül te tés 05M 219C Szív rit mus-, ve ze té si za va rok, ide ig le nes
pa ce ma ker-be ül te tés sel”

szö veg,

b)

„55600 Ure te ro en dos co pos kõ el tá vo lí tás 11P 574B A vese, a húgy ve ze ték egy sze rû en do szkó pos
mû té tei tár sult be teg ség nélkül”

szö veg rész he lyé be az
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„55600 Ure te ro en dos co pos kõ el tá vo lí tás 11P 574D A vese, a húgy ve ze ték egy sze rû en do szkó pos
mû té tei”

szö veg
lép.

7. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek IV. pont ja a 

„86051 Ther mot he ra pia pros ta tae 12P 6130 Tran su reth ra lis pros ta ta mû tét”

szö veg részt köve tõen az aláb bi vég jegy zet tel egé szül ki:
„* A je lölt cso por tok a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott in té ze tek ben ke zel he tõk, a szak mai fel té te lek tõl és igé nyek tõl füg gõ en mennyi sé gi kor -

látozással.”

8. Az R. 9. szá mú mel lék le te V. pont já nak címe he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A já ró be teg-szak el lá tás ra meg ál la pí tott, elõ re meg ha tá ro zott alap díj jal fi nan szí ro zott tel je sít mény ter hé re
el szá mol ha tó egynapos beavatkozások”

9. Az R. 9. szá mú mel lék le té nek V. pont já ban az
„
50910 Re sec tio pal peb rae 02P 071B Ext ra o cu la ris mû té tek az or bi ta ki vé te lé vel,

18 év alatt

”
szö veg rész, va la mint az
„
52160 Re po si tio frac tu rae nasi aper ta 03P 091B Orr mel lék üre gek, a pro ces sus mas to i de us mû té tei

18 év alatt

”
szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

6. melléklet a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelethez

1. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek B) pont já ban a
a)

„
06P 283E Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, tár sult be teg ség gel 18 év felett

06P 283F Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, tár sult be teg ség gel 18 év alatt

06P 283G Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, tár sult be teg ség nél kül 18 év felett

06P 283H Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, tár sult be teg ség nél kül 18 év alatt

”
szö veg rész he lyé be a
„

06P 283I Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, 18 év felett

06P 283J Ap pen dec to mia komp li kált fõ di ag nó zis nél kül, 18 év alatt

”
szö veg,

b)
„

06M 290A Gast ro e in tes ti na lis vér zés, több mint 2E transz fú zi ó val, tár sult betegséggel

06M 290B Gast ro e in tes ti na lis vér zés, több mint 2E transz fú zi ó val, tár sult be teg ség nélkül

”
szö veg rész he lyé be a
„

06M 290C Gast ro in tes ti na lis vér zés, több mint 2E transz fú zi ó val

”
szö veg
lép.
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2. Az R. 14. szá mú mel lék le té nek D) pont já ban a

„D.1.
*08P 400A Sco li o sis mû té tei tár sult be teg ség gel

*08P 400B Sco li o sis mû té tei tár sult be teg ség nélkül

*08P 401A Sco li o sis kom bi nált mû té tei tár sult be teg ség gel

* 08P 401B Sco li o sis kom bi nált mû té tei tár sult be teg ség nélkül

”
szö veg rész he lyé be a

„D. 1.
*08P 400C Sco li o sis mû té tei

*08P 401C Sco li o sis kom bi nált mû té tei

”
szö veg lép.

7. melléklet a 29/2009. (VIII. 14.) EüM rendelethez

„17. szá mú mel lék let a 9/1993. (IV. 2.) NM ren de let hez

A járóbeteg-szakellátás egyes tevékenységeinek minimális ellátási ideje

Kód Név Idõ (perc)

12070 Stan dard EEG 30

12076 EEG-vi deó mo ni to ro zás (leg alább 3 óra) 180

12079 EEG po li grá fi ás mo ni to ri zá lás (24 órás), kom pu te res 1440

1207D Po li szom nog rá fia (min. 6 óra) spe ci á lis vér nyo más mé rés sel 360

1209E Pont ra kó pró ba (1 perc) 1

8889A Nar co sis iv./im. elsõ 15' 15

8889B Masz kos in ha lá ci ós anesz té zia elsõ 30' 30

8889C In ha la ci ós anesz té zia en dot ra che á lis in tu bá ci ó val elsõ 1 óra 60

8889E TIVA en dot ra che á lis in tu bá ci ó val elsõ 1 óra 60

8889F TIVA la ryn ge á lis maszk kal elsõ 1 óra 60

8889G Bal lan szí ro zott anesz té zia en dot ra che á lis in tu bá ci ó val elsõ 1 óra 60

8889H Bal lan szí ro zott anesz té zia la ryn ge á lis maszk kal elsõ 1 óra 60

8889J Bal lan szí ro zott anesz té zia maszk kal elsõ 1 óra 60

8889K Ál ta lá nos és re gi o ná lis anesz té zia kom bi ná ci ó ja en dot rach. in tu bá ci ó val elsõ 1 óra 60

8889L Ál ta lá nos és re gi o ná lis anesz té zia kom bi ná ci ó ja la ryn ge á lis maszk kal elsõ 1 óra 60

8889M TIVA maszk kal elsõ 1 óra 60

8891S Re gi o na lis ana esth. or vo si ve ze té se max. 30' 30

8891T Re gi o ná lis ana esth. or vo si ve ze té se/to váb bi 30' 30

88922 Nar kó zis iv., im., min den to váb bi 10' 10

88924 Nar kó zis maszk kal min den to váb bi 10' 10

88926 Nar kó zis la ryn ge á lis maszk kal (min den to váb bi 10 perc) 10

8892B Nar kó zis en dot rach. in tu bá ci ó val, to váb bi 15 perc 15

8892C TIVA min den meg kez dett to váb bi 1 óra 60

88940 To tal iv. anesz té zia (TIVA) elsõ 1 óra 60

95710 Köz le ke dés ké pes ség fej lesz té se ke re kes szék kel (10 perc) 10

95720 Köz le ke dés ké pes ség fej lesz té se ke re kes szé ken kí vül (10 perc) 10

95730 Köz le ke dés ké pes ség fej lesz té se ke rék pár ral (10 perc) 10

95740 Köz le ke dés ké pes ség fej lesz té se mo dell sze mély gép ko csi val (10 perc) 10

95750 Köz le ke dés ké pes ség fej lesz té se, gép ko csi ve ze tés (30 perc) 30

95760 Köz le ke dés ké pes ség fej lesz té se, tö meg köz le ke dés (60 perc) 60

95770 Köz le ke dés ké pes ség fej lesz té se mo dell sze mély gép ko csi val (30 perc) 30
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Kód Név Idõ (perc)

96016 Egész test re ki ter je dõ komp lex ha bi li tá ci ós ke ze lés (ideg fej lõ dé si za var, sé rü lés ese tén) legalább 60 perc 60

96017 Egész test re ki ter je dõ komp lex ha bi li tá ci ós ke ze lés (ideg fej lõ dé si za var, sé rü lés ese tén) 60–90 perc között 75

96018 Egész test re ki ter je dõ komp lex ha bi li tá ci ós ke ze lés (ideg fej lõ dé si za var, sé rü lés ese tén) több, mint 90 perc 90

96023 Alap pszi cho te rá pi ás ülés, rö vid (min. 30 perc) 30

96024 Alap pszi cho te rá pi ás ülés, kö zép hosszú (min. 40 perc) 40

96025 Alap pszi cho te rá pi ás ülés, hosszú (min. 50 perc) 50

96026 Pszi cho te rá pi ás ülés, rö vid (min. 30 perc) 30

96027 Pszi cho te rá pi ás ülés, kö zép hosszú (min. 40 perc) 40

96028 Pszi cho te rá pi ás ülés, hosszú (min. 50 perc) 50

96029 Szak pszi cho te rá pi ás ülés, rö vid (min. 30 perc) 30

96030 Szak pszi cho te rá pi ás ülés, kö zép hosszú (min. 40 perc) 40

96031 Szak pszi cho te rá pi ás ülés, hosszú (min. 50 perc) 50

96421 Alap pszi cho te rá pi ás ülés csa lád nak (2 vagy több csa lád tag, ide je 45–90 perc) 45

96422 Pszi cho te rá pi ás ülés csa lád nak (2 vagy több csa lád tag, ide je 45–90 perc) 45

96423 Szak pszi cho te rá pi ás ülés csa lád nak (2 vagy több csa lád tag, ide je 45–90 perc) 45

96435 Kre a tív ze nés gya kor la tok (cso por tos) min. 60 perc 60

99985 Ki egé szí tõ pont be teg fel ügye le tért 30 per cen túl 30

”
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
61/2009. (VIII. 14.) ME

határozata

a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja megbízatásának megszûnésérõl
és új tagok megbízásáról

A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ról szó ló 2003. évi XC. tör vény 11. § (2) be kez dé se, va la mint a Ku ta tá si
és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról szó ló 255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 6. § (1) be kez dés c) pont ja alap ján,
a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter elõ ter jesz té sé re

Ko vács Zol tán nak, az In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge volt el nö ké nek

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag sá gi  teendõinek el lá tá sá ra vo nat ko zó meg bí zá sát – 2009. au gusz -
tus 14-ei ha tállyal – vissza vo nom;

dr. Vin nai Ba lázst, az In for ma ti kai Vál lal ko zá sok Szö vet sé ge el nök sé gi tag ját

a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács tag sá gi  teendõinek el lá tá sá val – 2009. au gusz tus 15-étõl há rom évi idõ tar -
tam ra – meg bí zom.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A miniszterelnök
62/2009. (VIII. 14.) ME

határozata

az Egyenlõ Bánásmód Tanácsadó Testület tagja megbízatásának megszûnésérõl és új tag felkérésérõl

Az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról szó ló 2003. évi CXXV. tör vény 17/c. § (1), (4) be -
kez dé se, va la mint (5) be kez dé se a) pont ja alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re meg ál la pí -
tom, hogy

dr. So mo dy Ber na dett nek, az Egyen lõ Bá nás mód Ta nács adó Tes tü let tag sá gi te en dõ i nek el lá tá sá ra vo nat ko zó meg -
bízatása – le mon dá sá ra te kin tet tel – meg szûnt;

dr. Ká dár And rás Kris tó fot, a Ma gyar Hel sin ki Bi zott ság társ el nö két az Egyen lõ Bá nás mód Ta nács adó Tes tü let tag -
sági te en dõ i nek el lá tá sá ra 

– 2009. au gusz tus 15-ei ha tállyal, hat éves idõ tar tam ra –

fel ké rem.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Posta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.2051 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285
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