A „JARO_MINTA.XLS”
mezőinek rövid leírása, az egyes mezők értékkészletének értelmezése:
Az R_AZON mezőtől a TERKAT mezőig a tartalom megegyezik a járó jelentésben előírtakkal. E
mezők között egy új mező lépett be, ez a kötetszám, ami azért volt szükséges, hogy az azonos OEP
kód alatt jelentett rendeléseket könnyen szét lehessen válogatni.
A GLOBAL_HIBA mezőben olyan típusú problémák kerülnek jelzésre, amelyek nem köthetőek
konkrét beavatkozáshoz.
Global_hiba mező lehetséges értékei és értelmezésük:
•

’B’

Nincs beavatkozás rögzítve az esethez

•

’O’

Azonos napon többször megjelent eset. A hozzáfűzött napló az OSSZ_NAPLO mezőben
található

•

’D’

Nincs vagy tiltott diagnózis az 1. pozíción

•

’T’

Érvénytelen térítési kategória

•

’U’

Beutaló munkahely nincs kitöltve

•

’J’

’01’ térkat. esetén hibás TAJ szám

•

’S’

Baleset minősítése hibás kitöltése

•

’E’

Egyéb nem kötelező mezők hibás kitöltése

•

’Q’

Beutaló dátum nincs kitöltve

Az OSSZNAPLO mezőben akkor jelenik meg érték, ha azonos napon történő megjelenés miatt két
esetet össze kell vonni. Az összevont eset naplószámát tartalmazza.
A TIPUS mező két karakteres. Az első numerikus érték azt mutatja, hogy hányadik sora az adott
R_AZON + NAPLO-val azonosított tételnek. A normál jelentéstől eltérően a folytató rekord is
tartalmazza az összes egyéb azonosító adatot. A második karakteren az ’M’ esetén a jelentésben
található adatok szerepelnek, a ’P’ betűvel jelzett sorokban pedig az egyes hibák leírása, kódolva. Így
lehetnek ’1M’,2M’, ’3M’, ’1P’, ’2P’, ’3P stb. jelzésű sorok.

A JEL mezőben akkor szerepel ’T’ érték, ha az adott TAJ számú eset az adott munkahelyen egyéb
napokon is megjelent.
Amennyiben a TIPUS mező második karaktere ’P’, akkor a beavatkozás kód helyén az észlelt hibákat
tartalmazza, az alábbi kódkiosztásban.
A HIBA mező lehetséges értékei és értelmezésük:
•

’T’

Megszűnt kód (kód törlendő)

•

’K’

Nincs kompetencia az adott munkahelyen erre a kódra (kód törlendő)

•

’I’

Ebben az életkorban e kód nem írható (kód törlendő)

•

’O’

Másik beavatkozás kizárja a beavatkozás beírását. Amely kódnál az újpont értéke 0, azt
törölni kell.

•

’D’

Túl sok a beírt mennyiség. Elfogadható mennyiség az ujdb mezőben

•

’E’

A kóddal együtt másik beavatkozás is írandó. (teendő nincs) Automatikusan nem
javítható ez a hiba.

•

’H’

3-nál több fiziotherápiás v gyógytornász beavatkozás van beírva. (a kód törlendő)

•

’X’

Az intézetnek a beavatkozás elvégzésére nincs jogosultsága (a kód törlendő)

•

’C’

A beavatkozás időkorlátnál hamarabb jelentve

•

’N’

A beavatkozás érvényes, de 0 pontos

•

’P’

A gyerekeknél kiegészítő kód beírható

•

’R’

Háziorvos által nem rendelhető labor vizsgálatok

•

’V’

Vizitdíj kompenzációs kód beírható

•

’W’

Vizitdíj kompenzációs kódot más munkahely már rögzítette

•

’U’

OEP ellenőrzést követően elszámolható beavatkozás

A DB1..6 mezőben az ’M’ típusú sorokban az eredeti mennyiség szerepel, a ’P’ típusú mezőkben
pedig a korrigált érték.
A PONTSZAM mező az eredetileg számolt pont értéket tartalmazza, az ÚJPONT pedig a javítás utáni
értéket tartalmazza.
További kérdések, illetve észrevételek tekintetében Ondrej Andrea készséggel áll rendelkezésre
a következő elérhetőségeken: Telefon: 06 1 392-54-09 , E-mail: hbcs@hbcs.hu, ondreja@hbcs.hu

