
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye  
a 2012. évi egyszerősített eljárásban befogadott többletkapacitásokról 

2012. EüK. 20. szám OEP közlemény (hatályos: 2012.12.05 - ) 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fıigazgatója az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 
végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdése alapján a következı táblázatban teszi közzé az egyszerősített 
eljárásban befogadott többletkapacitásokat. 

A befogadott többletkapacitásokra – az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén – a finanszírozási szerzıdés legkorábban 2012. november 
1-jével köthetı meg, határozatlan idıtartamra. A finanszírozási szerzıdéskötési jogosultság hatályát veszti, ha a szolgáltató a befogadási 
idıpontot követıen egy éven belül nem kezdeményezi a szerzıdés megkötését. 

Budapest, 2012. október 24. 

Dr. Sélleiné Márki Mária s. k., 

fıigazgató 



Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján  
egyszerősített eljárásban befogadott többletkapacitások 

Intézetkód Intézet neve Pályázott 
tevékenység Kód Név Éves esetszám / eszközszám 

Szerzıdéskötés 
kezdı  

idıpontja 
Szerzıdés 
idıtartama 

1800 Diagnosztikus katéterezés 500 
183G Percutan cardiovascularis mőtétek egy ágon egy vagy több 

stenttel, áthelyezés nélkül 
200 

183H Percutan cardiovascularis mőtétek egy ágon egy vagy több 
stenttel, áthelyezéssel 

183K Kiegészítı HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további 
ágakba történı stent beültetésre, vagy coronarografiás 
nyomásgrádiens meghatározására, vagy további egyéb 
percutan cardiovascularis beavatkozásra) 

183L Percutan cardiovascularis mőtétek stent nélkül, áthelyezés 
nélkül 

183M Percutan cardiovascularis mőtétek stent nélkül, áthelyezéssel 
185A Szívbillentyő egyéb katéteres mőtétei továbbkezeléssel 
185B Szívbillentyő egyéb katéteres mőtétei továbbkezelés nélkül 
188A Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyőmőtét 

továbbkezeléssel 
188B Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyőmőtét 

továbbkezelés nélkül 
190C Percutan és egyéb érmőtét (egy vagy több stenttel vagy 

homografttal) 
190E Percutan vascularis mőtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több 

stenttel) 
190G Percutan vascularis mőtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy 

több stenttel) 
269Z Súlyos szívelégtelenség 
2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel) 

*-os HBCs 

2082 AMI PCI-vel, stent nélkül 

Jelentésre való jogosultság.  
A többlet teljesítmény- volumen keret (TVK) meghatározására az 
Országos Tisztifıorvosi Hivatal által kiadott határozat függvényében 
kerülhet sor, amely tartalmazza az intézmény kapacitását a megfelelı 
progresszivitási szinten, valamint a területi ellátási kötelezettséget. 

01504 Intraaortikus ballonpumpa 11 

1401 

Kaposi Mór 
Oktató Kórház, 

Kaposvár 

tételes elszámolás alá 
esı egyszer 

01339 Gyógyszerkibocsátó coronaria stent 101 

2012. 11. 01. határozatlan 



használatos eszköz 

Intézetkód Intézet neve Pályázott tevékenység Kód Név 
Éves esetszám /  
eszközszám / 

ágyszám 
Szerzıdéskötés kezdı 

idıpontja 
Szerzıdés 
idıtartama 

371B Cervicocapitalis csípıprotézis-beültetés komplikáció nélkül 
371C Cement nélküli csípıprotézis-beültetés komplikáció nélkül 
371D Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem traumatológiai indikáció 

esetén 
371E Bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül 
371H Cementes csípıprotézis-beültetés komplikáció nélkül 
371K Hibrid csípıprotézis-beültetés komplikáció nélkül 
371M Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövıdmények miatt spacer beültetéssel 
372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípıprotézis-beültetés 
372D Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, nem traumatológiai 

indikáció esetén 
372E Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés 
372M Cervicocapitalis csípıprotézis-beültetés komplikációval 
372X Komplikáció miatt végzett cementes csípıprotézis-beültetés 

1128 Kastélypark Klinika Kft. *-os HBCs 

372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípıprotézis-beültetés 

Jelentésre való 
jogosultság. 

2012. 11. 01. határozatlan 

491C Teljes emlıeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 28 
492E Szubtotális emlıeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 18 
492F Szubtotális emlıeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, ırszem nyirokcsomó eltávolításával 18 

2002 Kanizsai Dorottya Kórház *-os HBCs 

4930 Emlımőtétek nem malignus daganatok miatt 6 

2012. 11. 01. határozatlan 

1202 Dr. Kenessey Albert Kórház 
Rendelıintézet 

tételes elszámolás alá esı 
egyszer használatos eszköz 

01351 Mély-rectum és nyelıcsı mőtétek során használt  
anatomosis-varrógépek és tárak 

20 2012. 11. 01. határozatlan 

1903 Gróf Esterházy Kórház tételes elszámolás alá esı 
egyszer használatos eszköz 

01351 Mély-rectum és nyelıcsı mőtétek során használt anatomosis-varrógépek és tárak 20 2012. 11. 01. határozatlan 

0301 Bács-Kiskun Megyei 
Kórház 

tételes elszámolás alá esı 
egyszer használatos eszköz 

01504 Intraaortikus ballonpumpa 25 2012. 11. 01. határozatlan 

0156 Országos Korányi TBC és 
Pulmonológiai Intézet 

krónikus súlyozás 
szorzóváltás 

00027 A fertızı betegségek és a járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekrıl szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet alapján TBC-s betegek elkülönített, 
ırzött osztályon történı kezelése 

24 2012. 11. 01. határozatlan 

 


