9/2013. (I. 31.) EMMI rendelet
egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1
hatályos: 2013.05.01 - 2013.05.02

Tartalom:
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl szóló 9/1993.
(IV. 2.) NM rendelet módosítása
• Törölt HBCS:
7490
7491
7492
9661
9662

•

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 0–8 év között
Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 9–16 év között
Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 16 év felett
Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét elıtt született újszülöttek részére, 1 éves kor alatt
Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlıdési rendellenessége esetén, 2 éves kor alatt

A törölt HBCS-knek megfelelı egyéb rendelkezések (elszámolási szabályok, intézeti
kompetencia, kúraszerő elszámolás) ehhez szinkronizálása, azaz törlése

A gyógyító-megelızı ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet
módosítása
1.sz. melléklete (Az aktív és kúraszerő ellátások folyamatábrái) a 6. melléklet szerint módosul.
o Leírásra kerül:
2. Fıcsoport nélküli homogén betegségcsoportok
3/1. Idegrendszeri megbetegedések
3/5. Keringésrendszeri betegségek
3/6. Emésztırendszeri betegségek
3/18. Fertızı betegségek
6. Kúraszerő ellátás
2.sz. melléklete (Az aktív fekvıbeteg-ellátás diagnózisainak és beavatkozásainak besorolási
táblázatai) a 8. melléklet szerint módosul.
• 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A
o Új csoportok:
 KEMOTERÁPIÁK "*W"
• 7450* Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint
 BEAVATKOZÁSOK "*UU"
• 06071 Panitumumab
o Besorolás:
 "1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W" ÉS
KEMOT. "*W" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*UU"
• 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"” részében a
o Törölt csoportok:
 DAGANATOK "F"
 DAGANATOK "W"
 KEMOTERÁPIÁK "*C"
o Törölt besorolás
 "1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W" ÉS
KEMOT. "*C"
• Törölt HBCS-nek megfelelı besorolás:

o 7490 Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 0-8 év
között
o 7491 Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 9-16 év
között
o 7492 Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 16 év
felett
o 9661 Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét elıtt született újszülöttek
részére, 1 éves kor alatt
o 9662 Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlıdési rendellenessége esetén, 2 éves
kor alatt” része,
4.sz. melléklete (Az aktív fekvıbeteg-ellátás beavatkozásainak listája) a 10. melléklet szerint módosul.
• Továbbiakben nem besorolási szempont:
o 91251 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 3500 g testsúly alatt (mg-ban)
o 91252 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 3500-7000 g testsúly között
(mg-ban)
o 91253 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 7000 g testsúly felett (mg-ban)
o 91255 A CHD súlyosságát elbíráló bizottság jogosultságot megállapító határozata
o 92249 Immunglobulin kezelés (kezelési napban)
o 92256 Subcutan immunglobulin kezelés (28 napos kezelési ciklusban)
o 92257 Kombinált (infúziós és subcután) immunglobulin kezelés (28 napos kezelési
ciklusban)
Hatályát veszti
• 11. melléklet (A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályai) II. pont (II.
Újszülöttek kódolása) 9. alpontja,
o RSV passzív immunizáció Synagis adásával (9661 és 9662 HBCs)
• b) 12. melléklet (Egyes különleges kórházi ellátások és kódolásának és besorolásának
szabályai) 19., 22. és 23. pontja,
o 19. A 7490, 7491 és 7492 primer immunhiányos állapotok immunglobulin
szubsztitúciós kezelése HBCs-k elszámolása
o 22. A „9661 Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét elıtt született
újszülöttek részére, 1 éves kor alatt” kiegészítı HBCs elszámolása
o 23. A „9662 Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlıdési rendellenessége esetén, 2
éves kor alatt” kiegészítı HBCs elszámolása
• c) 13. melléklet (A kúraszerő ellátások kódolásának és besorolásának szabályai) 7. és 8.
pontja.
o 7. Az Immunglobulin kezelés 7490, 7491, 7492 HBCs-i kúraszerő ellátásként
Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén betegségcsoportok szerint
finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása
4. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
7450 Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint ezentúl 959A Rosszindulatú daganat
kemoterápiája "A" HBCS csoportba sorol (korábbi 959I helyett)

A kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4)
bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–4. alcím, valamint az 5–14. melléklet tekintetében a kötelezı egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és
hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirıl
szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
1. §2
2. § (1)–(2)3
(3) Az R1. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Törölt HBCS-k:
HBCS
csoport Megnevezés
*,+
Primer immunhiányos állapotok immunglobulin
16M 7490
+
szubsztitúciós kezelése 0–8 év között

Alsó
Felsı Normatív
Súlyszám
határnap határnap
nap
1

28

1

0,82876

*,+
16M
+

7491

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin
szubsztitúciós kezelése 9–16 év között

1

28

1

1,34194

*,+
16M
+

7492

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin
szubsztitúciós kezelése 16 év felett

1

28

1

1,64224

++ 99M

9661

Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét
elıtt született újszülöttek részére, 1 éves kor alatt

0

0

0

0,99583

++ 99M

9662

Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlıdési
rendellenessége esetén, 2 éves kor alatt

0

0

0

0,99583

(4)4
3. § Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (21) bekezdése,
(21)27 A *,++ 16M 7490, 7491 és 7492 HBCs-k – a határnapon belüli ismételt felvételre
vonatkozó szabálytól eltérıen –
a)28 kúraszerő ellátásként, a 92249 Intravénás Immunglobulin kezelés (kezelési napban)
OENO, valamint a 92257 Kombinált (infúziós és subcután) immunglobulin kezelés (28 nap
kezelési ciklusra) OENO egy 28 napos kezelési ciklusra egyszer számolható el, figyelembe
véve a felsı határnapot,
b) kúraszerő ellátásként, a 92256 Subcután Immunglobulin kezelés (28 napos kezelési
ciklusra) OENO esetén, egy ellátási alkalommal maximum három 28 napos kezelési
ciklusként – a tényleges kezelési idıszaknak és a felsı határnapnak megfelelıen –
számolhatóak el,
c) kórházi ellátás kiegészítı HBCs-jeként, a kórházi ellátás idıtartamának megfelelıen –
figyelembe véve a megelızı azonos ellátás felsı határnapját – felsı határnaponként egyszer,
egy ellátási alkalommal annyiszor számolhatóak el, amennyi a kórházi ellátás idıtartama
szerint esedékes.
b)5

c) 4. számú melléklet 103/a., 103/b. és 103/c. pontja,
103/a.

*++16M Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 0–8
7490 év között

0109

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet, Budapest

0122

Heim Pál Gyemekkórház, Budapest

0140

Semmelweis Egyetem, Budapest

0242

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0502

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

0643

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

1801

Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.

103/b. *++ 16M
7491

Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 9–16
év között

0109

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet, Budapest

0122

Heim Pál Gyemekkórház, Budapest

0140

Semmelweis Egyetem, Budapest

0242

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0502

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

0643

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

1801

Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.

103/c.

*++ 16M Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése 16 év
7492 felett

0109

Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelıintézet, Budapest

0122

Heim Pál Gyemekkórház, Budapest

0140

Semmelweis Egyetem, Budapest

0242

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0502

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

0643

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

1801

Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.”

d) 10. számú mellékletében foglalt táblázat 7., 9. és 10. pontja.
7. Primer immunhiányos
állapotok immunglobulin
szubsztitúciós kezelése
9. Passzív immunizálás

7490, A felsorolt HBCs-k betegségei
7491,
7492
99M U9990

92249,
92256,
92257
91251,

RSV ellen a 28. terhességi hét 9661
elıtt született újszülöttek
részére, 1 éves kor alatt
10. Passzív immunizálás RSV 99M
ellen a szív fejlıdési
9662
rendellenessége esetén, 2 éves
kor alatt

91252

Q2000, Q2010, Q2020, Q2030, Q2040, Q2050,
Q2060, Q2080, Q2100, Q2110, Q2120, Q2130,
Q2140, Q2180, Q2190, Q2500, Q2510, Q2520,
Q2530, Q2540, Q2550, Q2560, Q2570, Q2580,
Q2590, Q2600, Q2610, Q2620, Q2630, Q2640,
Q2650, Q2660, Q2680

91251,
91252,
91253 és
91255

2. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási
tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági
feltételekrıl és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II.
28.) NEFMI rendelet módosítása
4. §6

3. A gyógyító-megelızı ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére
finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló
10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása
5. § (1) A gyógyító-megelızı ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére
finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló
10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 6. melléklet szerint
módosul.
(2)7
(3) Az R3. 2. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(4)8
(5) Az R3. 4. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
6. § Hatályát veszti az R3.
a) 11. melléklet (A szülés és az újszülöttek kódolásának és besorolásának szabályai) II.
pont (II. Újszülöttek kódolása) 9. alpontja,
9. RSV passzív immunizáció Synagis adásával (9661 és 9662 HBCs)
9.1. Extrém éretlen újszülötteknél maximum egy oltási ciklus végezhetı (HBCs: „9661
Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét elıtt született újszülöttek részére, 1 éves
kor alatt”)
9.1.1. BNO kód “1” (ha nem elsı kórházi ellátás) vagy “4” vagy “5” (ha elsı ellátás)
típusjelzéssel „P0721 Extrém éretlenség, 28 betöltött hétnél (196 betöltött napnál) kevesebb
gestációs idı” rögzítendı. E mellett BNO kód “1” (ha nem elsı kórházi ellátás) vagy “4”
vagy “5” (ha elsı ellátás) típusjelzéssel a „P0700 Extrém alacsony születési súly” vagy
„P0711 Egyéb alacsony születési súly (1000-1499g)” BNO-k egyikének kódolása is
szükséges.
9.1.2. Elsı oltás idıpontja nagyobb vagy egyenlı, mint november 1.
9.1.3. Utolsó oltás idıpontja kisebb vagy egyenlı, mint március 31.
9.1.4. Maximális oltás szám idényben: 5 oltás (oltás száma legalább 2 legyen).
9.1.5. Az elbocsátás elıtt legalább 2 héttel kell az elsı, és elbocsátáskor kell a második oltást
beadni.
9.1.6. A március 31. után várható elbocsátáskor már nem lehet az oltást elkezdeni.
9.2. Haemodinamikailag jelentıs szívbetegséggel élı, 2 évnél fiatalabb gyermekeknél mőtétet
megelızı idıpontban végezhetı kezelés (HBCs: „9662 Passzív immunizálás RSV ellen a szív
fejlıdési rendellenessége esetén, 2 éves kor alatt”).

9.3. A veleszületett szívhibában szenvedı csecsemık (CHD) részére a Synagis oltás adása
kizárólag az Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Centrumában
létrehozott Bizottság véleménye alapján történik („91255 A CHD súlyosságát elbíráló
bizottság jogosultságot megállapító határozata”). Azok a csecsemık, akinél a Bizottság
indokoltnak tartja a passzív immunizáció bevezetését, életük második évében is részesülnek
az immunizációban:
9.3.1. Veleszületett szívbeteg csecsemık diagnózisai: Q20, Q21, Q25, Q26 alábontott tételei.
9.3.2. A BNO kódok valamelyikét a kórházi ellátás esetén“1” vagy “3” vagy “4” vagy “5”
típusú diagnózisként vagy a kúraszerő ellátás során “3” típusú diagnózisként kell jelölni.
9.3.3. Elsı oltás idıpontja nagyobb vagy egyenlı, mint november 1.
9.3.4. Utolsó oltás idıpontja kisebb vagy egyenlı, mint március 31.
9.3.5. Maximális oltás szám idényben: 5 oltás (oltás száma legalább 2 legyen).
9.3.6. Az elbocsátás elıtt legalább 2 héttel kell az elsı, és elbocsátáskor kell a második oltást
beadni.
9.3.7. A március 31. után várható elbocsátáskor már nem lehet az oltást elkezdeni.
9.3.8. Az oltást utoljára 2 éves kor elıtt a fenti feltételek figyelembevételével, vagy az alábbi
mőtétek elıtt 2 héttel lehet beadni.
Kód
33973
53501
53504
53521
53529
53541
53560
53561
53562
53563
53565
53569
53571
53572
53573
53574
53575
53576
53750
53828
53829

Megnevezés
Insertio endoprothesis intravascularis p. angiogr.
Zárt valvulotomia aorta billentyőn
Zárt valvulotomia pulmonalis billentyőn
Mechanikus mőbillentyő aorta pozícióba
Ross mőtét /pulm. autograft aorta pozicióba/
Valsalva aneurysma korrekció
Septum defectus occluder behelyezése szívkatéterrel
Pitvari septum korrekció, folttal
Kamrai septum korrekció, folttal
Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam
Kiáramlási folt art. pulmonalison
Pulmonalis band
Pitvari sövény korrekciója, öltéssel
Kamrai septum korrekció, öltéssel
Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel
Botall ligatura
Pitvari switch mőtét
Aorticopulmonalis switch mőtét
Szívátültetés
Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók
Coarctatio aortae mőtéte /újszülött/

53862
53900
53901
53902
53926
53964
87640

V. cava ligatura
Shunt, bal-jobb
Shunt, bal-jobb, a. pulmonalis-a. anonyma
Shunt, bal-jobb, a. pulmonalis-a. subclavia
Cavopulmonalis shunt-ök /Glenn, Fontan/
Plastica coarctationis aortae, percutan
Extracorporalis membrán oxigenátor (ECMO) alkalmazása

9.4. A 9.1., 9.2. és 9.3. pontok szerinti jelentéseknél - HBCs 9661, illetve 9662 - az OENO
kóddal rögzített Synagis felhasználást az adatlapon mg-ban kell megadni [érintett OENO-k:
„91251 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 3500 g testsúly alatt (mg-ban)”, „91252
Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 3500-7000 g testsúly között (mg-ban)”, „91253
Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 7000 g testsúly felett (mg-ban)”]. A 99 mg-ot
meghaladó felhasználás a beavatkozás ismételt beírásával, a fennmaradó rész feltüntetésével
jelenthetı, a beadott mennyiségek összegezve kerülnek elszámolásra.
9.5. A kúraszerő ellátásban önálló HBCs-ként elszámolható a 9661 és 9662 HBCs.
b) 12. melléklet 19., 22. és 23. pontja,
19. A 7490, 7491 és 7492 primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós
kezelése HBCs-k elszámolása

19.1. A kúraszerő ellátásban önálló HBCs-ként elszámolhatók a 13. melléklet 7. és 8. pontja
szerint.
19.2. Kórházi ellátás kiegészítı HBCs-jeként a fıdiagnózis miatt elszámolt HBCs súlyszámösszegén felül elszámolhatók (annyiszor, ahányszor a fekvıbeteg-ellátás idıtartama alatt a 28
napos kezelési ciklus elvégezhetı), ha a 2. mellékletbe foglalt besoroló táblázatban felsorolt
diagnózisokat „3”-as vagy „5”-ös típusú kóddal jelentik és immunglobulin kezelés történt.
22. A „9661 Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét elıtt született újszülöttek
részére, 1 éves kor alatt” kiegészítı HBCs elszámolása
22.1. A kúraszerő ellátásban önálló HBCs-ként elszámolható.
22.2. Kórházi ellátás kiegészítı HBCs-jeként valamennyi HBCs mellett elszámolható egyszer
vagy kétszer, a beavatkozáskódok függvényében. A passzív immunizáláskor a 11. melléklet
II. rész 9. pontjában leírtakat is figyelembe kell venni.
23. A „9662 Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlıdési rendellenessége esetén, 2 éves
kor alatt” kiegészítı HBCs elszámolása

c) 13. melléklet (A kúraszerű ellátások kódolásának és besorolásának szabályai) 7. és 8.
pontja.
7. Az Immunglobulin kezelés 7490, 7491, 7492 HBCs-i kúraszerű ellátásként

a) 92249 Intravénás Immunglobulin kezelés (kezelési napban) OENO, valamint a 92257
Kombinált (infúziós és subcután) immunglobulin kezelés (28 nap kezelési ciklusra) OENO
egy 28 napos kezelési ciklusra egyszer számolható el, figyelembe véve a felsı határnapot,
b) a 92256 Subcután Immunglobulin kezelés (28 napos kezelési ciklusra) OENO esetén, egy
ellátási alkalommal maximum három 28 napos kezelési ciklusként (egy-, két- vagy

háromszoros súlyszám) – a tényleges kezelési idıszaknak és a felsı határnapnak megfelelıen
– számolhatóak el.
Kódoláskor a 8. pontban meghatározott szabályt is figyelembe kell venni!
A 7490, 7491, 7492 HBCs-k a kórházi ellátás kiegészítı HBCs-jeként is elszámolhatók (a 12.
melléklet 19. pont).
8. A kúraszerő jelentésben a 92249, 92257 vagy 92256 beavatkozásnak a felvétel napján kell
szerepelnie, és több ciklusra elegendı gyógyszer adásakor is csak egyszer kell az eljárást
feltüntetni. Az OENO darabszáma 92249 és 92257 esetén egy, 92256 esetén egy, kettı vagy
három lehet. A darabszámnak megfelelıen 28, 56 vagy 84 napon belül további
immunglobulin kezelés nem jelenthetı.

4. Az Egészségbiztosítási Alapból a 959A-L, valamint 9511-9515 homogén
betegségcsoportok szerint finanszírozott daganatellenes terápiákról szóló 11/2012. (II.
28.) NEFMI rendelet módosítása
7. § (1)–(3)9
(4) Az R4. 4. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. február 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § (3) bekezdése, a 3. § a), c) és d) pontja, az 5. § (1), (3) és (5) bekezdése, a 6. §, a 7.
§ (4) bekezdése, a 3. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet, a 10. melléklet és a 14. melléklet
2013. május 1-jén lép hatályba.

1–2. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez10
3. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez
Hatályát veszti az R1. 3. számú mellékletében
a) a „** Fıcsoport: 16”, „*,++”,„16M”, „7490”;
b) a „** Fıcsoport: 16”, „*,++”,„16M”, „7491”;
c) a „** Fıcsoport: 16”, „*,++”,„16M”, „7492”;
d) a „** Fıcsoport: 99”, „++”,„99M”, „9661”;
e) a „** Fıcsoport: 99”, „++”,„99M”, „9662”
megjelöléső sor.
4–5. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez11

6. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez
1. Az R3. 1. melléklet I. rész 2. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„2. Fıcsoport nélküli homogén betegségcsoportok

”
2. Az R3. 1. melléklet I. rész 3. pont 3/1. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:

„3/1. Idegrendszeri megbetegedések

”
3. Az R3. 1. melléklet I. rész 3. pont 3/5. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„3/5. Keringésrendszeri betegségek

”
4. Az R3. 1. melléklet I. rész 3. pont 3/6. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„3/6. Emésztırendszeri betegségek

”
5. Az R3. 1. melléklet I. rész 3. pont 3/18. alpontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„3/18. Fertızı betegségek

”
6. Az R3. 1. melléklet I. rész 6. pontja helyébe a következı rendelkezés lép:
„6. Kúraszerő ellátás

”

7. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez12
8. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez
1. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"” része a
„BEAVATKOZÁSOK "*VV"” pontot megelızıen a következı „KEMOTERÁPIÁK "*W"”
és „BEAVATKOZÁSOK "*UU "” ponttal egészül ki:
„KEMOTERÁPIÁK "*W"
7450*

Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint
BEAVATKOZÁSOK "*UU"

06071

Panitumumab”

2. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"” részében
a
„([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B")
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY
([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D")
VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS
KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G")
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG.
"N"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "J" VAGY
DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J")
VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG.
"T1" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS
KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M")
VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*T" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (["1"-ES
TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Q" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*ZZ)VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")”
szövegrész helyébe a
„([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B")
VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*C") VAGY
([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D")
VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS
KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*G")

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG.
"N"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "J" VAGY
DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J")
VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG.
"T1" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS
KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M")
VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L6"] ÉS KEMOT. "*P" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*XX") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*YY")
VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*T" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*VV") VAGY (["1"-ES
TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*Q" ÉS "F"
TÍPUSKÉNT "*ZZ)VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT
"*YY")VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS
KEMOT. "*W" ÉS "F" TÍPUSKÉNT "*UU")”
szöveg lép.
3. Az R3. 2. melléklet „**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"” részében a
„(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*E")
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY
([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*L")
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY
(DAG. "M" ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT
"*YY") VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS
KEMOT. "*C")”
szövegrész helyébe a
„(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*E")
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY
([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*L")
VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY
(DAG. "M" ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*U" ÉS "F" TÍPUSKÉNT
"*YY")”
szöveg lép.
4. Hatályát veszti az R3. 2. melléklet
a) „**** 16 7490 Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése
0-8 év között”, „**** 16 7491 Primer immunhiányos állapotok immunglobulin
szubsztitúciós kezelése 9-16 év között”, „**** 16 7492 Primer immunhiányos állapotok
immunglobulin szubsztitúciós kezelése 16 év felett”, „**** 99 9661 Passzív immunizálás

RSV ellen a 28. terhességi hét elıtt született újszülöttek részére, 1 éves kor alatt”, „**** 99
9662 Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlıdési rendellenessége esetén, 2 éves kor
alatt” része,
b) „**** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"” részében a „DAGANATOK
"F"”, a „DAGANATOK "W"” és a „KEMOTERÁPIÁK "*C"” pont.

9. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez13
10. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez
1. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „91251”, „91252”, „91253” és „91255”
megjelöléső sora helyébe a következı sorok lépnek:
91251 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 3500 g testsúly alatt (mg-ban)
91252 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 3500-7000 g testsúly között (mg-ban)
91253 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával, 7000 g testsúly felett (mg-ban)
91255 A CHD súlyosságát elbíráló bizottság jogosultságot megállapító határozata
2. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „92249” megjelöléső sora helyébe a következı sor
lép:
92249

Immunglobulin kezelés (kezelési napban)

3. Az R3. 4. mellékletében foglalt táblázat „92256” és „92257” megjelöléső sora helyébe a
következı sorok lépnek:
92256 Subcutan immunglobulin kezelés (28 napos kezelési ciklusban)
92257 Kombinált (infúziós és subcután) immunglobulin kezelés (28 napos kezelési ciklusban)

11–13. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez14
14. melléklet a 9/2013. (I. 31.) EMMI rendelethez
Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat „7450” megjelöléső sorai helyébe a következı sor
lép:
7450 Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint

959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A"

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013.
május 2. napjával.
2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát
vesztette.
4

A 2. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 7. § (1)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát
vesztette.
10

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 4–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 7. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11–13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

