
HBCS besorolási változások a 10/2012 NEFMI Rendelettel összhangban (2012.02.01-tıl) 
(a 70/2011 NEFMI rendeletet, mint elızményt követıen) 

 
 
Egyes HBCS csoportok besorolása és ezzel szinkron súlyszáma változott. (015D, 1391, 2091, 
2092, 0631, 0632) A változás oka, hogy az ellátás során felhasznált gyógyszer (Alteplase, 
Verteporfin, Ranibizumab) EFI (eseti finanszírozott, 9/93 NM R, 1/A melléklet) listára került. 
Így a gyógyszer tételesen finanszírozódik, a HBCS csoport súlyszáma a továbbiakban annak 
árát nem tartalmazza. Gyakorlati megjegyzés: gyógyszer kódjának a bevitele „F” típussal, 
gyógyszer beadásra vonatkozó kód „1”-es típussal jelentendı. EFI adatlap kitöltése kötelezı. 
Kompetenciával rendelkezı intézeteknél havi kvóta alapján. Kompetencialista 9/93 NM 
rendeletben. 
 
Új HBCS csoportokat hoztak létre. (015G, 1393, 2093, 2094, 0633) A fenti EFI-s HBCS 
csoportokkal nagyrészt analóg csoportok. (9/93 NM rendelet 3/A melléklet) 2012.02.01-
2012.03.01-ig párhuzamosan jelenthetı az EFI-s HBCS csoportokkal. A gyógyszer kódját is 
rögzíteni kell, de itt „1” vagy „2”-es típussal, és a gyógyszer beadásáról szóló beavatkozást 
szintén, „1”-es típussal. 2012.03.01-tıl sorsuk ismeretlen. Még nincs valid 20120301-tıl 
érvényes HBCS törzs. Kompetencialista 9/93 NM rendeletben. 
 
Bizonyos kemoterápiás HBCS csoportok besorolása változott (9511, 9515, 959 A – B – E – F 
– G – H – I - J). Szintén a speciális gyógyszer EFI listára kerülése miatt. (Cetuximab) 
Egyes csoportokban (9515, 959G – I – J) a gyógyszer „1”-es ill. „2”-es típussal, így a HBCS 
súlyszámba beépítve szerepel, másokban (9511, 959 A – B – E - F) „F” típussal, így az adott 
HBCS súlyszáma a gyógyszer árát nem tartalmazza, az tételesen finanszírozódik. 
 
Daganatok „I3” BNO csoport más kemoterápiás HBCS csoportokban is besorolási szempont 
lett: 959 A-B-F-H 
 
Daganatok „I3” BNO csoport 959G HBCS csoportból törlésre került. 
 
Törölt kemoterápia: kemoterápia "*C"-bıl 7272* - Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI 
(fenntartó) protokoll szerint törlése, az EFI-s változásokkal összhangban. Érintett HBCS: 
959A. 
 
Új daganatok BNO csoport: 
 

daganatok "Z6" C1400 - Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 

daganatok "Z6" C3000 - Orrüreg rosszindulatú daganata 

daganatok "Z6" C4900 - Fej, arc és nyak kötıszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 

Érintett HBCS csoportok: 959D-E-G-H-I 
 


