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A Nemzeti Erıforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a
gondozók finanszírozási rendszerének módosítása kapcsán Pilot Projektet indít
egy új, teljesítmény alapú finanszírozás bevezetésének elıkészítésére.
A pilot projekt idıszaka: 2011. február 1 – 2011. április 30.
Résztvevı gondozók:
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Adatszolgáltatási feladat:
A gondozók az adatszolgáltatási idıszakban kiegészítı információkat szolgáltatnak a
teljesítmény elszámoláshoz szükséges adatokon felül az általuk végzett gondozási
tevékenységre vonatkozóan. A kiegészítı adatokat a havi jelentés adataival együtt
biztosítják.
A kiegészítı adatok kizárólag elemzési célt szolgálnak, egyéb finanszírozási
következménye az adatszolgáltatásnak nincs.

A kiegészítı adatok típusai:
1. A gondozói ellátás jellegét kifejezı technikai kód
Ez az adat a gondozási feladat jellegét határozza meg, utalva arra, hogy a folyamatos
gondozás melyik szakaszára került sor az adott megjelenés során (gondozásba vétel,
gondozás folytatása, gondozás befejezése). A kódot kizárólag a 2. pontban említett
gondozási tevékenységekhez kapcsolódó megjelenések során szükséges alkalmazni.
2. A gondozói ellátás csoportját meghatározó un. komplex gondozói ellátási kód
Ez az adat meghatározza, hogy milyen célból, milyen megbetegedéshez kapcsolódó
gondozási tevékenység ellátására került sor.
3. Kiegészítı OENO kódok a gondozási tevékenység tételes kódolásához
A gondozók által eddig is alkalmazható OENO kódok mellett lehetıség van további
OENO kódok alkalmazására. A kiegészítı OENO lista a gondozók javaslata szerint
került összeállításra az eddig nem kódolható, jelenthetı, de a gondozók által már eddig
is végzett tevékenységek dokumentálása érdekében.
A résztvevı szolgáltatóknál a pilot projekt során alkalmazandó speciális
dokumentálási és adatszolgáltatási szabályok

I. Kiegészítı az általános kódolási szabályokhoz
(S0001) A gondozói ellátási események (továbbiakban: gondozás) kódolása,
dokumentálása – a speciális kódolási szabályok (S) mellett - a gondozás
elszámolásának jelenlegi szabályai szerint történik.
(S0002) A gondozás során elvégzett ellátásokat OENO kóddal tételesen,
gondozási naponként jelenteni kell.
(S0003) A gondozás kezelési napján elvégzett tevékenységek között - az
elvégzett orvosi eljárások kódja mellett – kötelezıen jelölni kell a Komplex
gondozói program azonosító kódját (90501-90899 kódtartomány) az II. fejezet
2. pontjának megfelelıen, valamint a gondozói ellátás jellegét kifejezı
technikai jellegő OENO kódok (90997-90999) megfelelı tételét a II. fejezet 1.
pontja szerint.
(S0004) Az adott Komplex gondozási programhoz kapcsolódó gondozói ellátás
elsı kezelési napjának beavatkozásai között fel kell tüntetni a 90997 Ellátás
kezdete, az utolsó kezelési napjának beavatkozásai között a 90999 Ellátás vége,
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a közbensı kezelési napok adatai között a 90998 Ellátás folytatása OENO
kódokat.
(S0005) A adatfelmérési projekt idıtartama alatt - a társadalombiztosítási
szakellátás finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993 (IV.2.) NM
rendelet (továbbiakban: R) 2. és 15.sz. mellékletében felsorolt, a gondozó
kompetenciájába a jelenleg hatályos jogszabályok alapján tartozó, elvégzett
ellátások OENO tételeinek tételes dokumentálása és kódolása mellett kódolhatók az ezen dokumentáció II. fejezet 3. pontjában – Kiegészítı OENO
kódok a gondozási tevékenység dokumentálásához - felsorolt OENO kódok is.
(S0006) A gondozási programban résztvevı, járóbeteg szakellátó minısítéső
munkahely a jelenlegi szabályoknak megfelelıen azonban az (S0005)
szabályban meghatározottaktól eltérıen nem alkalmazhatja a kizárólag a R. 15.
sz. mellékletében szereplı kódokat.
(S0007) A projekt kezdı idıpontját megelızıen elkezdett gondozási programok
esetén, az adatfelmérési projekt idıtartalma alatti elsı megjelenés során,
értelemszerően a 90998 Ellátás folytatása technikai kódot szükséges
alkalmazni.
(S0008) A projekt idıtartama alatt – a gondozási program módosítása esetén –
a gondozási program utolsó megjelenése során az adott gondozási programot a
90999 Ellátás vége technikai kóddal le kell zárni, az induló új Komplex
gondozási programot a programhoz tartozó elsı megjelenés során az erre
vonatkozó technikai kóddal - 90997 Ellátás kezdete - jelölni kell.
(S0009) Nem kell a II. fejezet 1. és 2. pontjának megfelelı technikai kódot
alkalmazni abban az esetben, ha a gondozóban olyan ellátást végeztek, amely
nem tartozik a Komplex gondozási programokhoz, a II. fejezet 3. pontjában
felsorolt kiegészítı OENO kódok azonban jelenthetık ezen ellátási események
során is.
(S0010) A II. fejezet 3. pontjában az Onkológiai gondozáshoz tartozó kiegészítı
OENO kódok alkalmazhatók a bır és - nemibeteg gondozók, a tüdıgondozók
daganatos betegeinek ellátása során is.

II. Kiegészítı a részletes kódolási szabályokhoz
1. Gondozói ellátás jellegének jelölésére alkalmazandó technikai kódok
90997 Ellátás kezdete
Az adott beteg adott gondozóban, adott - a II.2. szerinti komplex kóddal jelzett – Komplex
gondozási programba vételének idıpontjában kódolható.
Technikai, az ellátás jellegére vonatkozó kód.
90998 Ellátás folytatása
Az adott gondozóban, az adott Komplex gondozási programba már nyilvántartásba vett beteg
ismételt megjelenése esetén alkalmazandó. Technikai, az ellátás jellegére vonatkozó kód.
90999 Ellátás vége
Az adott beteg adott gondozóban végzett Komplex gondozási programja megszőnésének
idıpontjában kódolható - a beteg átjelentkezése, a betegség gondozási igényének megszőnése,
vagy egyéb ok miatt megszőnése esetén -, amikor az erre vonatkozó ellátási döntés a beteg
személyes megjelenése során vagy az errıl szerzett egyéb értesülés alapján meghozható.
Technikai, az ellátás jellegére vonatkozó kód.
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II. 2. Komplex gondozási programok OENO kódja

Komplex
kód
I.

Pszichiátria

90601

Pszichiátriai beteg aktív gondozása, egyéni, korai kezelésbe
vétellel
Pszichiátriai beteg aktív gondozása, egyéni
Pszichiátriai beteg fenntartó gondozása, egyéni
Pszichiátriai beteg gondozása, közösségi
Pszichiátriai beteg rehabilitációja
Veszélyeztetı magatartású beteg kórházi beutalásának
elıkészítése
Közvetlen veszélyeztetı magatartású beteg ellátása
Bırgyógyászat
Syphilis gondozása

90602
90603

Gonorrhoea gondozása
HIV gondozása

90604
90605
90606
90607
90608
90609
90610

Pikkelysömörös betegek gondozása
Ekzémás beteg gondozása
Diszplasztikus naevus szindróma gondozása
Bırdaganatos beteg gondozása, nem melanoma
Bırdaganatos beteg gondozása, melanoma
Veleszületett epidermolysis bullosa gondozása
Autoimmun hólyagos bırbetegségek gondozása
Dermatitis herpetiformis duhring gondozása

90501
90502
90503
90504
90505
90506
.

Megnevezés

90507
II.

90611
90612
III.
III./1.
90701
90702
90703
90704
90705
III./2.
90706
90707

Vénás eredető lábszárfekély gondozása
Tüdıgondozók
TBC-ben szernvedı betegek gondozása
TBC-ben szenvedı beteg gondozása, bakterológiailag nem
igazolt esetben
TBC-ben szenvedı beteg gondozása, bakterológiailag igazolt
esetben
Multi-drog rezisztens TBC-ben szenvedı betegek ellátása
Latens TBC fertızött beteg gondozása
Kiegészítı gondozási feladatok hajléktalan, TBC-ben szenvedı
beteg ellátása esetén
COPD -ban szenvedı beteg gondozása
GOLD I-es COPD gondozása
COPD gondozása, otthoni oxigén terápia nélkül, rehabilitációval

90709

COPD gondozása otthoni oxigénterápia nélkül, rehabilitáció
nélkül
COPD gondozása otthoni oxigén terápiával, rehabilitáció nélkül

90710

COPD gondozása otthoni oxigén terápiával, rehabilitációval

90708
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III/3.
90711
90712
90713
III/4.
90714
90715
III/5.

III/6.
III/7.
III/8.
IV.

90716
90717
90718
90719
90720

90801
90802
90803
90804
90805
90806
90807
90808
90809
90810
90811
90812
90813
90814
90815
90816
90817
90818
90819
90820
90821
90822
90823
90824
90825
90826
90827
90828
90829
90830
90840

Asztma bronchiale-ban szenvedı beteg gondozása
Asztma bronchiale gondozása GINA 1-2, kontrollált
Asztma bronchiale gondozása GINA 1-2, részlegesen
kontrollált, GINA 3-4
Asztma bronchiale gondozása GINA 4 szerint kezelve, „súlyos
asztma”
Tüdırákos betegek gondozása
Tüdırákos beteg gondozása operációt követıen
Tüdırákos beteg gondozása nem operációt követıen
Sarcoidosisban szenvedı betegek gondozása
Sarcoidosis gondozása gyógyszeres terápia nélkül
Sarcoidosis gondozása gyógyszeres kezeléssel
Mikobakteriózisos beteg gondozása
Dohányzás leszokási program
Szilikózis gondozása
Onkológia
Onkológiai beteg utógondozása, az aktív kezeléseket
követıen
Emlı in-situ daganat utógondozása
Emlı rosszindulatú daganat utógondozása, kivéve in-situ
Vastagbélrák utógondozása
Végbélrák utógondozása
Fej-nyaki rosszindulatú daganatok utógondozása
Tüdıtumorok utógondozása
Pajmirigyrák utógondozása
Nyelıcsırák utógondozása
Gyomorrák utógondozása
Máj rosszindulatú daganat utógondozása
Epehólyag és az intra- és extrahepatikus epeutak rosszindulatú
daganatok utógondozása
Hasnyálmirigyrák utógondozása
Elsıdleges csontrendszeri daganatok utógondozása
Felnıttkori lágyrész-daganatok utógondozása
Bır rosszindulatú daganatának utógondozása
Melanoma malignum utógondozása
Szeméremtest rosszindulatú daganatának utógondozása
Hüvely rosszindulatú daganatának utógondozása
Méhnyak in-situ daganatának utógondozása
Méhnyak rosszindulatú daganatának utógondozása, kivéve insitu
Méhtest rosszindulatú daganatának utógondozása
Petefészek rosszindulatú daganatának utógondozása
Hímvesszı rosszindulatú daganatának utógondozása
Dülmirigy rosszindulatú daganatának utógondozása
Here rosszindulatú daganatának utógondozása
Vese rosszindulatú daganatának utógondozása
Húgyhólyag rosszindulatú daganatának utógondozása
Húgycsı rosszindulatú daganatainak utógondozása
Központi idegrendszer rosszindulatú daganatainak utógondozása
Szem és függelékei rosszindulatú daganatainak utógondozása
Onkológiai beteg aktív kezelése
Daganatos vagy daganatgyanús beteg kivizsgálásának
megszervezése
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90850
90851

Emlı in-situ daganat aktív kezelése
Emlı rosszindulatú daganat aktív kezelése, kivéve in-situ

90852
90853
90854

Vastagbélrák aktív kezelése
Végbélrák gondozása aktív kezelése
Fej-nyaki rosszindulatú daganatok aktív kezelése

90855
90856
90857
90858
90859

Tüdıtumorok aktív kezelése
Pajmirigyrák aktív kezelése
Nyelıcsırák aktív kezelése
Gyomorrák aktív kezelése
Máj rosszindulatú daganat aktív kezelése

90860
90861
90862

Epehólyag és az intra- és extrahepatikus epeutak rosszindulatú
daganatok aktív kezelése
Hasnyálmirigyrák aktív kezelése
Elsıdleges csontrendszeri daganatok aktív kezelése

90863

Felnıttkori lágyrész-daganatok aktív kezelése

90864
90865
90866

Bır rosszindulatú daganatának aktív kezelése
Melanoma malignum aktív kezelése
Szeméremtest rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90867

Hüvely rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90868

Méhnyak in-situ daganatának aktív kezelése

90869

Méhnyak rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90870

Méhtest rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90871

Petefészek rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90872

Hímvesszı rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90873

Dülmirigy rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90874

Here rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90875

Vese rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90876

Húgyhólyag rosszindulatú daganatának aktív kezelése

90877

Húgycsı rosszindulatú daganatainak aktív kezelése

90878

Központi idegrendszer rosszindulatú daganatainak aktív kezelése

90879

Szem és függelékei rosszindulatú daganatainak aktív kezelése
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3. Kiegészítı OENO kódok gondozási tevékenységhez

OENO

beavatkozás

tartalma

kompetencia

korlátok

Általánosan,
minden
gondozóban
alkalmazható
kódok
G0001

Telefonos tájékoztatás,
tanácsadás gondozott
betegnek

G0002

Összefoglaló vélemény
értékelés gondozott
betegnél

G0003

A gondozott beteg
érdekében történı
kapcsolattartás egyéb
intézményekkel
(A beteggel kapcsolatos
az adatkezelési
törvényben foglaltakat
figyelembe vevı írásbeli
esetleges telefonos
információ csere más
intézményekkel a beteg
kezelése gondozása
érdekében)
Betegtájékoztatás,
prevenciós életmódi
tanácsadás, orvosi

G0004

G0005

Betegtájékoztató,
prevenciós életmódi
tanácsadás, nem orvosi

G0006

Beteg értesítése, behívása
postai úton

A beteg az értékelés kiadásának
idıpontjáig végzett teljes
gondozásáról, a kapcsolódó
egészségügyi ellátásokról készített
komplex összefoglaló

Beteg számára betegségének
kialakulását befolyásoló tényezıkkel,
veszélyhelyzetekkel, azok
elkerülésének lehetıségeivel,
környezetének védelmével
kapcsolatos, személyre szabott
megoldásokat javasló tanácsadás
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OENO

beavatkozás

tartalma

kompetencia

korlátok

tartalma

kompetencia

korlátok

Pszichiátria

G1000

Pszichiátriai és
addiktológiai gondozott
beteg hozzátartozóinak
edukatív és pszichés
vezetése

G1001

Heteroanamnesis
gondozott betegnél

G1002

Gondozott beteg mentális
állapotának készségeinek
képességeinek felmérése

OENO

beavatkozás

Onkológia
/valamint bır
gondozó és
tüdıgondozó
daganatos betegei
esetén
G2001

Orális biszfoszfonát
kezelés felügyelete

A kezelés indikációjának,
ellenjavallatának felmérése, az
esetleges dózismódosítás elbírálása,
vény felírása, beteg kontrollra hívása,
progresszió esetén az onkoteam-re
való irányítás

Minden olyan szakrendelés,
mely az aktuálisan érvényes
„eü pont” (indikációhoz
között rendelés) feltételeinek
megfelel

Jogosulatlan szakrendelés
nem jelentheti, fenn kell
állnia az aktuális „eüpontban” szereplı javallatnak

G2002

Parenterális biszfoszfonát kezelés

A kezelés indikációjának,
ellenjavallatának felmérése, az
esetleges dózismódosítás elbírálása,
vény felírása, az infúzió kivitelezése,
azt követı megfigyelés, beteg
kontrollra hívása, progresszió esetén
az onkoteam-re való irányítás

Minden olyan szakrendelés,
mely az aktuálisan érvényes
„eü pont” (indikációhoz
között rendelés) feltételeinek
megfelel

Jogosulatlan szakrendelés
nem jelentheti, fenn kell
állnia az aktuális „eüpontban” szereplı
javallatnak.
Nem jelenthetı ezzel
egyidejőleg a vénabiztosítás,
az infúzió-adás és a
betegmegfigyelés
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G2003

Biológiailag célzott
orális terápia felügyelete

A kezelés indikációjának,
ellenjavallatának felmérése, az
esetleges dózismódosítás elbírálása,
vény felírása, beteg kontrollra hívása,
progresszió esetén az onkoteam-re
való irányítás

Minden olyan szakrendelés,
mely az aktuálisan érvényes
„eü pont” (indikációhoz
között rendelés) feltételeinek
megfelel

Jogosulatlan szakrendelés
nem jelentheti, fenn kell
állnia az aktuális „eüpontban” szereplı javallatnak

G2004

Biológiailag célzott
parenterális terápia

G2005

Alultápláltság, cachexia
ellátásának
meghatározása,
felügyelete

Az alultápláltság felmérése, az ennek
megfelelı kezelés (gyógy-tápszer
és/vagy megestrol-acetate) beállítása,
a beteg tanácsokkal, receptekkel
ellátása, esetleg kapcsolatfelvétel az
ezzel foglalkozó tanácsadóval,
kontrollra hívás

Minden olyan szakrendelés,
mely az aktuálisan érvényes
„eü pont” (indikációhoz
között rendelés) feltételeinek
megfelel

Jogosulatlan szakrendelés
nem jelentheti, fenn kell
állnia az aktuális „eüpontban” szereplı javallatnak

G2006

Tanácsadás
fájdalomcsillapításhoz

Klinikai onkológiai,
sugárterápiás, hematológiai
szakrendelés, fájdalom
ambulancia („pain-clinic”)

Jogosulatlan szakrendelés
nem jelentheti

G2007

Betegszállítás
megszervezése,
megrendelése

A beteg fájdalomszintjének
felmérése, eddig szedett
fájdalomcsillapító gyógyszereinek
(hatóanyag, adagolás) elemzése,
tanácsadás a hatásos gyógyszeres
fájdalomcsillapításra, a mellékhatások
kezelésére, esetleg vényírás, szükség
szerinti kontrolloknak, esetleg az
intervenciós (invazív)
fájdalomcsillapításnak a
kezdeményezése
Szakmailag indokolt esetben az
illetékes betegirányítóval idıpontegyeztetés, betegszállítási utalvánnyal
való ellátás

Minden szakrendelés, mely
olyan beteget lát el, akinél a
betegszállítás a
jogszabályban szereplı okok
alapján indokolt

Indokolatlan igény-bevétel
esetén szankció

G2008

Daganatos vagy
daganatgyanús beteg
kivizsgálásának
megszervezése

Az igazoltan rosszindulatú
folyamatokban szenvedı betegek
esetén a protokoll és/vagy a panaszok
szerint szükséges vizsgálatok
megszervezése (idıpont, kérılap,
egyeztetés), daganatgyanú esetén a
leginkább eredményre vezetı
kivizsgálás.

Csak klinikai onkológiai,
sugárterápiás, hematológiai
szakrendelés

Egynél több vizsgálat esetén

G2009

Kiegészítı pont speciális
vizsgálat szervezése
esetén

Speciális vizsgálatok: PET/CT,
intervenciók, szövettani blokkkonzultációk

Általában klinikai
onkológiai, sugárterápiás,
hematológiai szakrendelés;
PET/CT esetén azok a
szakterületek, melyek a
kérelem benyújtására
jogosultak

Jogosulatlan szakrendelés
nem jelentheti.

G2010

Daganatos vagy
daganat-gyanús beteg
leleteinek összegzése,
onkológiai vélemény
készítése

A kivizsgálás során nyert adatok
összefoglalása (TNM, a kezelést
támogató vagy ellenjavalló adatok
rögzítése, kóros eltérés,egy
konzíliummal nem tisztázható
diagnosztikus bizonytalanság esetén
onko-team javaslatát elısegítı
összegzés

Csak klinikai onkológiai,
sugárterápiás, hematológiai
szakrendelés

Jogosulatlan szakrendelés
nem jelentheti.
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G2011

Onkoteam-megbeszélés

A rendelkezésre álló adatok alapján,
esetleg a beteg vizsgálatával vagy a
komplex onkoterápiás terv (egymásra
épülı kezelések, a rutintól eltérı
gondozás, rehabilitáció) vagy nem
egyértelmő esetben további
kivizsgálás javaslása

Csak az onkológiai centrum
onkoteam-je jelentheti.
(Fıszabály szerint az
onkoteam javaslata az azt
megszervezı egészségügyi
szolgáltatóra terjed ki,
amennyiben speciális
szakterületek más
szolgáltatóktól érkezı
szakorvosai javasolnak
illetékességi körükbe tartozó
kezelést, úgy azok a speciális
ellátást nyújtó szolgáltatóra
/is/ vonatkoznak.)

G2012

Különbözı idıpontban
készült képalkotó
vizsgálatok képanyagát
összehasonlító lelet
értékelése onkológus
által

az onkoteam-et mőködtetı
egészségügyi szolgáltató
képalkotó diagnosztikai
szakrendelése

G2013

Daganatos beteg
állapotának rögzítése a
gondozás során,
személyes megjelenés
nélkül

legalább két különbözı idıpontban,
esetleg eltérı munkahelyen készült
vizsgálat képeinek összehasonlítása
annak érdekében, hogy a RECIST
vagy WHO kritériumainak megfelelı
változások (teljes remisszió complete remission, vagy complete
response = CR; részleges remisszió partial remission, partial response =
PR; stabil betegség vagy változatlan
állapot stable disease = SD, vagy no
change = NC; progresszív betegség progressive disease =PD) állnak-e
fenn. Ennek kapcsán a vizsgálatokat
teljes részükben össze kell hasonlítani
(CT, MR esetében minden egyes
szeletet), esetleg a különbözı
"ablakolással" végzett vizsgálatokat
egységesíteni, majd a meglevı
elváltozásokat pontosan mérni, a
változásokat százalékban kifejezni,
újabb eltéréseket detektálni.
(Tulajdonképpen két vizsgálat
összehangolása és ismételt leletezése)
Abban az esetben, ha a beteg nem tud
személyen megjelenni rossz állapota,
tartós betegsége miatt, akkor a
hozzátartozó vagy a kezelıorvos által
szolgáltatott, vagy a rendelkezésre
álló zárójelentésen szereplı adatok
rögzítése.
(Amennyiben a gondozásba vételkor
megfelelı tájékozottságon alapuló
beleegyezést kapunk a betegtıl arra,
hogy állapotáról levélben érdeklıdjön
a gondozást végzı szakrendelés,
akkor ennek az eredménye).

együtt jelenthetı az adott
intézetben végzett képalkotó
vizsgálattal, de idıben attól
elkülönítetten is sor kerülhet
rá.

Csak olyan klinikai
Jogosulatlan szakrendelés
onkológiai, sugárterápiás
nem jelentheti
szakrendelés jelentheti, mely
a területileg illetékes megyei
onkológiai központtal a
funkcionális együttmőködést
(a megfelelı gondozási
protokoll betartása, a
betegnél észlelt eltérés
esetén a megyei onkoteam-re
irányítás) dokumentáltan
vállalja
(A levélben való érdeklıdés
feltétele a megfelelı –
jogszerő – beleegyezés,
melynek segítségével egyes
betegeket követhetünk, de az
átfogó információszerzéshez olyan adatbázis
kialakítására van szükség,
mely a gondozásból való
elmaradást rendszeres
lekérdezés alapján jelezni
tudja, s így a teljes
gondozásba vett
betegcsoport aktuális
állapota kontrollálható)
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G2014

Daganatos beteg másik
Abban az esetben, ha a beteg
gondozást végzı
valamilyen – személyes vagy objektív
szakrendelésre irányítása – okból másik gondozást végzı
munkacsoporthoz kerül, megkönnyíti
az „átállást”, ha ott rendelkezésre
állnak a legfontosabb információk. A
daganatra vonatkozó adatok (pl.
szövettan, immunhisztokémia,
genetika, TNM), a korábbi kezelések
(alkalmazott terápiás protokollok,
idıpontok, sugárkezelés célterülete,
dózisa, idıpontja), kísérı betegségek
és állapotok rögzítése, a gondozásba
vétel idıpontja, a gondozás
befejezése, az utolsó kivizsgálás
befejezése

Csak olyan klinikai
Jogosulatlan szakrendelés
onkológiai, sugárterápiás
nem jelentheti
szakrendelés jelentheti, mely
a területileg illetékes megyei
onkológiai központtal a
funkcionális együttmőködést
(a megfelelı gondozási
protokoll betartása, a
betegnél észlelt eltérés
esetén a megyei onkoteam-re
irányítás) dokumentáltan
vállalja

Bırgyógyászat
G3001

Syphilis kezelése procain
penicillin injekcióval

G3002

Syphilis kezelése doxycyclinnel
( megj.: doxycylin 2x100mg
p.o. naponta, 14 vagy 28
napig)
Syphilis kezelése tetracyclinnel
(megj.: tetracyclin 4x 500 mg
p.o. naponta, 14 vagy 28 napig
)
Syphilis kezelése
erythromycinnel (megj.:
erythromycin 4x500mg p.o., 15
vagy 30 napig)

G3003

G3004

G3005

G3006

G3007

G3008

G3009

G3010

G3011

Procain penicillin kezelés elhúzódó formában történı alkalmazása. Az elsı injekció beadása
során, a részletes gyógyszerallergiás anamnézis felvétel mellett is elıfordulhat penicillin
allergia súlyos klinikai állapottal, amikor a beteg nem tud a gyógyszerérzékenységérıl, vagy az
korábban enyhe tünetekkel jelentkezett, így figyelmen kívül hagyták. Ilyenkor hosszabb orvosi
megfigyelés szükséges.

Syphilis kezelése
azythromycinnel (megj.
azythromycin 500 mg p.o., 10
vagy 20 napig)
Gonorrhoea
kezelése
cefiximmel (400mg egyszeri
dózis)
Gonorrhoea
kezelése
spectinomycinnel (férfiaknál
1x2 gr i.m., nıknél 2 napig
1x2gr im.)
Gonorrhoea
kezelése
ciprofloxacinnal
(500mg
egyszeri dózis)
Gonorrhoea
kezelése
ofloxacinnal (400mg egyszeri
dózis)
Gonorrhoea
kezelése
doxycyclinnel (2x100mg, 14
napig)
Gonorrhoea
kezelése
azythromycinnel (1g egyszeri
dózis)
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G3012

G3013

G3014

G3015

G3016

Gonorrhoea
kezelése
levofloxacinnal (nincs benne a
módszertani levélben, a listáról
törlendı)
Gonorrhoea
kezelése
cefotaximmal
(csak
az
ophtalmia
neonatorum
kezelése 100 mg/kg im.
egyszeri dózisban, kórházi
körülmények között, a listáról
törlendı)
Gonorrhoea kezelése
erythromycinnel (4x500mg p.o.
egyszeri dózis)
Gram kenet készítése,
A fertızés helyérıl vett mintát üveg tárgylemezre kenjük ki, és száradni hagyjuk. Erre,
értékelése
egymást követıen különbözı festékeket és színtelenítı oldatot viszünk fel 4 lépésben. A festett
kenetet mikroszkóp alatt vizsgálva a baktériumok kékek (Gram-pozitív) vagy rózsaszínőek
(Gram-negatív).
Orvosi szakvélemény adása
Gyakori követelmény a beteg aktuális állapotáról, további vizsgálatokról, fertızıképességérıl
nemibeteg állapotáról
szakmai vélemény adása, társszakmák képviselıinek, biztosítva a titkossági szabályokat. Ilyen
esetekben a beteg összes adatának, áttekintése, a rendelkezésre álló egyéb információk
értékelése szükséges.

G3017

Foto / videodokumentáció
készítése

G3018

Állapotfelmérı kérdıívek
kitöltése

G3019

Partner verifikáció (személyek
száma)

OENO

beavatkozás

Mennyiségi rovatban jelölendı a személyek száma

Tartalma

Kompetencia

Korlátok

Pulmonológia
Rifampicin adása
(kezelési napban)

Rifampicin kiadása a beteg részére a
kezelési napokra

Isoniazid adása (kezelési
napban))

Isoniazid kiadása a beteg részére
kezelési napokra

G4003

Ethambutol adása
(kezelési napban)

Ethambutol kiadása a beteg részére
kezelési napokra

G4004

Pyrazinamid adása
(kezelési napban)

Pyrazinamid kiadása a beteg részére
kezelési napokra

G4005

Rifabutin adása (kezelési
napban)

Rifabutin kiadása a beteg részére
kezelési napokra

G4001

G4002
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G4006

Levofloxacin adása
(kezelési napban)

Levofloxacin kiadása a beteg részére
meghatározott gyógyszerszedési
napokra

G4007

Ofloxacin adása (kezelési Ofloxacin kiadása a beteg részére
napban)
meghatározott gyógyszerszedési
napokra

G4008

Moxifloxacin adása
(kezelési napban)

Moxifloxacin kiadása a beteg részére
meghatározott gyógyszerszedési
napokra

G4009

Claritromycin adása
(kezelési napban)

Claritromycin kiadása a beteg részére
meghatározott gyógyszerszedési
napokra

G4010

Amikacin injekció adása
MDR TBC esetén

Amikacin adása MDR TBC esetén

G4011

Kanamycin injekció
adása MDR TBC esetén
(napi 1000 mg)

Kanamycin adása MDR TBC esetén

G4012

Capreomycin injekció
adása MDR TBC esetén
(napi 1000 mg)

Capreomycin adása MDR TBC
esetén

G4013

Streptomycin injekció
adása MDR TBC esetén
(napi 1000 mg)

Streptomycin adása MDR TBC
esetén

G4014

Ethionamide injekció
adása MDR TBC esetén
(napi 1000 mg)

Ethionamid adása MDR TBC esetén

G4015

Prothionamide injekció
adása MDR TBC esetén
(napi 1000 mg)

Prothionamid adása MDR TBC
esetén

G4016

Cycloserin injekció
adása MDR TBC esetén
(napi 1000 mg)

Cycloserin adása MDR TBC esetén

G4017

Terizidone injekció adása Terizidone adása MDR TBC esetén
MDR TBC esetén (napi
1000 mg)

G4018

Paraaminoszalicilsav
Paraaminoszalicilsav adása MDR
injekció adása MDR TBC TBC esetén
esetén (napi 12000 mg)

G4019

Linezolid injekció adása
MDR TBC esetén (napi
600 mg)

G4020

Imipenem/cilastatin
Imipenem/cilastatin adása MDR TBC
injekció adása MDR TBC esetén
esetén (napi 2000 mg)

G4021

Amoxicillin/clavulansav
Amoxocillin/clavulansav adása MDR
injekció adása MDR TBC TBC esetén
esetén (napi 2000/400
mg)

Linezolid adása MDR TBC esetén
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