
 
 

 
 
AZ OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ADATSZOLGÁLTATÁS 

FORMAI KÖVETELMÉNYEI 

 
Általános előírások 

 
 
• Az alábbiakban leírt formájú és adattartalmú DBASE III adat FILE-okat 3.5”-

os (1.44 Mbyte) FLOPPY lemezre, vagy CD-re kell helyezni. 

• A beküldött lemezen minden esetben csak az aktuális állományok lehetnek. 

• A lemezt minden esetben fel kell címkézni, s a címkén jól olvashatóan a 
következőket kell feltüntetni: 

• „SZAKÁPOLÁS havi jelentés” 
• Az aktuális évet és hónapot 
• Az adatokat beküldő szolgáltató finanszírozási szerződésén lévő OEP 

kódját és megnevezését 
• A lemezen található adatállományok számát. 

 
A lemezhez mellékelni kell, kísérő bizonylatként a „HAVI ÖSSZESÍTŐ 
JELENTÉS OTTHONI SZAKÁPOLÁSI VIZITEKRŐL” című kitöltött és 
kinyomtatott űrlapot. 



   

Formai követelmények 
 
Az adat FILE tartalma : Otthoni szakápolás „Egyéni elszámolási lap”-

nak tartalma - Azonosító adatok 
 

Az adat FILE 
formátuma : 

DBASE III  

Az adat FILE neve 
DBASE III formátum 

esetén : 

 SZKA                   .DBF 
OEP szolg. Kód 

 
Mező neve típus Hossz tizedes leírás 
OEPKOD C 4  Szolgáltató OEP kódja 
SORSZAM N 5 0 Egyéni elszámolási lap sorszáma 
RESZ C 1  Egyéni részelszámolási lap betűjele 
IDOSZAK C 6  Teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) 
ORVOSKOD N 5 0 Elrendelő orvos pecsétszáma 
JORVKOD N 5 0 Javaslatot tevő orvos pecsétszáma 
TAJ N 9 0 A beteg társadalombiztosítási azonosító jele 
KOZIGKOD C 7  A beteg címének közigazgatási kódja 
CIM C 25  A beteg lakcíme 
NEME C 1  A beteg neme 
SZULIDO D 8  A beteg születési ideje (ÉÉÉÉ-HH-NN formában) 
TERPOT N 1 0 Területi pótlék 
TEVKODOK C 34  Összes bejelölt tevékenységi kód 
ELBOCS D 8  Fekvőbeteg intézetből történő elbocsátás napja  

(ÉÉÉÉ-HH-NN formában) 
APNAP N 4 0 Fekvőbeteg intézeti ápolási napok száma 
ELREND D 8  A szakápolás elrendelésének időpontja  

(ÉÉÉÉ-HH-NN formában) 
SZAKVET D 8  A beteg szakápolásba vételének időpontja  

(ÉÉÉÉ-HH-NN formában) 
ELVIZDB N 3 0 Az elrendelt vizitek száma 
GYAK C 15  Az elrendelt vizitek gyakorisága (szövegesen) 
ELSZVIZ N 3 0 Eddig elszámolt vizitek száma 
ELSZAM N 3 0 Hányadik folyamatos elrendelés 
LEZDAT D 8  Ápolási eset lezárásának ideje 
ENGSZAM N 4 0 Egyedi engedélyezés sorszáma 
ENGDAT D 8  Az egyedi engedélyezés dátuma 
OVIZITDB N 3 0 A vizitek száma összesen 
MODIDO C 6 0 Jelentés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) 
MODTIPUS C 1 0 Módosítás típusa 
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Kitöltési útmutató : 
 
OEPKOD 
A Szolgáltató finanszírozási szerződésén szereplő „SZOLGÁLTATÓ OEP 
kódja” , négyjegyű azonosító. 
 
SORSZAM 
Évenként újrainduló folyamatos sorszám 
 
RESZ 
A részelszámolási lap megkülönböztető betűjele A-Z -ig 
 
IDOSZAK 
Teljesítés időszaka ÉÉÉÉHH formában, ahol az ÉÉÉÉ az évet jelöli (1996-
2000), a HH pedig a hónapot (01-02). 
 
ORVOSKOD 
Az „EGYÉNI ELSZÁMOLÁSI LAP”-on szereplő „Elrendelő orvos pecsét 
száma” . 
 
JORVKOD 
Az „ELRENDELŐ LAP”-on szereplő „Javaslatot tevő orvos pecsét száma”. 
 
TAJ 
A beteg társadalombiztosítási azonosító jele. 
 
KOZIGKOD 
A beteg címének közigazgatási kódja 
 
CIM 
A beteg lakcíme. 
 
NEME 
A beteg neme (férfi: F; nő: N) 
 
SZULIDO 
A beteg születési ideje ÉÉÉÉ-HH-NN formában, ahol az ÉÉÉÉ az év (1996-
1999), a HH a hónap (01-12), a NN a nap (01-31) 
 
TERPOT 
Területi pótlék elszámolható-e 
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Mező 
tartalma 

Szöveges megfelelője 

1 Nem 
2 Igen 
 
TEVKODOK 
Az elrendelő orvos által bejelölt összes tevékenységi kód felsorolása a kiadott 
program melléklete szerint. (érvényes 2009. 09. 01-től) 
Mező 
tartalma 

Szöveges megfelelője 

1 Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási 
tevékenységek végzése és megtanítása. 

2 A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. 
3 a) Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez,  

b) hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. 
4 Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer 

beadásához kapcsolódó szakápolási feladatok. 
5 Balesetek és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás 

korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. 
6 Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt 

szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus 
szájápolási tevékenységek műtét után 

7 Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 
8 Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy 

csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó 
szakápolási feladatok. 
a) gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, 
b) mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, 
c) hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

9 Szükség esetén speciális tevékenységek, pl: 
b) oxigénterápia, 
c) UH inhalálás, légzésterápia, 
d) szívó alkalmazása, 

10 Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 
11 A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, 

elektroterápia biztosítása. 
12 Haldokló beteg otthonában történő szakápolás az ellátandó feladatok 

megnevezésével. 
13  A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell: 

- a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek 
megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg 
egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának 
megakadályozásáért, 
- ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési 
kötelezettség teljesítését, 
- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg 
ellátásában résztvevőkkel. 
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ELBOCS 
Fekvőbeteg intézetből történt elbocsátás dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formában, ahol 
az ÉÉÉÉ az év (1996-1999), a HH a hónap (01-12), a NN a nap (01-31) 
 
APNAP 
Az „EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP”-on szereplő „Kórházi kezelés időtartama” 
alapján kiszámított érték 
 
ELREND 
A szakápolás elrendelésének dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formában, ahol az ÉÉÉÉ az 
év (1996-1999), a HH a hónap (01-12), a NN a nap (01-31) („SZAKÁPOLÁSI 
ELRENDELŐ LAP” szerinti adat) 
 
SZAKVET 
A beteg szakápolásba vételének dátuma ÉÉÉÉ-HH-NN formában, ahol az ÉÉÉÉ 
az év (1996-1999), a HH a hónap (01-12), a NN a nap (01-31) 
(„SZAKÁPOLÁSI ELRENDELŐ LAP” szerinti adat) 
 
ELVIZDB 
Az „SZAKÁPOLÁSI ELRENDELŐ LAP”-on szereplő „Elrendelt vizitek 
száma”. 
 
GYAK 
A „SZAKÁPOLÁSI ELRENDELŐ LAP”-on szereplő „Elrendelt vizitek 
gyakorisága” alatti szöveg. 
 
ELSZVIZ 
Az „EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP”-on szereplő „Eddig elszámolt vizitek 
száma”. 
 
ELSZAM 
A „SZAKÁPOLÁSI ELRENDELŐ LAP”-on szereplő „Hányadik ‘folyamatos 
elrendelés’” alatt szereplő szám. 
 
LEZDAT 
A beteg folyamatos ápolásának befejezését jelentő dátum ÉÉÉÉ-HH-NN 
formában, ahol az ÉÉÉÉ az év (1996-1999), a HH a hónap (01-12), a NN a nap 
(01-31) (A folyamatos ellátás zárónapja a 20/1996.(VII.26) NM rendelet III. sz. 
melléklete szerinti Ápolási lap záródátuma) 
 
ENGSZAM 
Az egyedi engedélyezés sorszáma 
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ENGDAT 
Az egyedi engedélyezés dátuma 
 
OVIZITDB 
Az „EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP”-on szereplő „A vizitek száma összesen”. 
 
MODIDO 
Jelentési időszak ÉÉÉÉHH formában, ahol az ÉÉÉÉ az évet jelöli (2008), a HH 
pedig a hónapot (01-02). A jelentési időszak kitöltése kötelező, mindig az 
aktuális havi jelentés időszaka adható meg benne. Aktuális havi jelentés esetén 
megegyezik az „IDOSZAK” mező tartalmával, a K. P, S, L módosítási típus 
esetén a teljesítés és a jelentés időszaka eltér. 
 
MODTIPUS 
A MODTIPUS mező csak havi jelentés esetén üres, egyéb esetben tartalma: K, 
P, S, vagy L 
Mező 
tartalma 

Szöveges megfelelője 

 Aktuális havi jelentés 
K Korrekció 
P Pótjelentés 
S Sztornózott lap 
L Lezárási adat elküldése 
A K, P, S, L típusú tételeknél csak a javított lapokat kell elküldeni az aktuális 
havi jelentéssel együtt. 
Az adat FILE tartalma : Otthoni szakápolás „Egyéni elszámolási lap”-

nak tartalma - Azonosító adatok 
 

Az adat FILE 
formátuma : 

DBASE III  

Az adat FILE neve 
DBASE III formátum 

esetén : 

 SZKB                   .DBF 
OEP szolg. Kód 

 
Mező neve típus Hossz tizedes leírás 
OEPKOD C 4  Szolgáltató OEP kódja 
SORSZAM N 5 0 Egyéni elszámolási lap sorszáma 
RESZ C 1  Egyéni részelszámolási lap betűjele 
IDOSZAK C 6  Teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) 
TEVKOD C 2 0 Az elvégzett fő tevékenységek kódja 
ELLTIP N 1 0 Ellátás típusa 
ONKEP N 1 0 A beteg önellátó képessége 
DATUMTÓL D 8   A szakápolás időpontja (ÉÉ-HH-NN formában) 
APTAJ N 9 0 Az ápolást végző TAJ száma 
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Kitöltési útmutató : 
 
OEPKOD 
A Szolgáltató finanszírozási szerződésén szereplő „SZOLGÁLTATÓ OEP 
kódja”. 
 
SORSZAM 
Évenként újrainduló folyamatos sorszám 
 
RESZ 
A részelszámolási lap megkülönböztető betűjele A-Z -ig 
 
IDOSZAK 
Teljesítés időszaka ÉÉÉÉHH formában, ahol az ÉÉÉÉ az évet jelöli (1996-
2000), a HH pedig a hónapot (01-02). 
 
TEVKOD 
Az elvégzett fő tevékenységek a módosított 20/1996. (VII.26.) NM rendelet 1. 
sz. melléklete szerinti ellátható feladatokból (érvényes 2009. 09. 01-től) 
 
 

Mező 
tartalma 

Szöveges megfelelője 

1 Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási 
tevékenységek végzése és megtanítása. 

2 A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása. 
3 a) Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez,  

b) hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok. 
4 Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer 

beadásához kapcsolódó szakápolási feladatok. 
5 Balesetek és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás 

korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése. 
6 Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt 

szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus 
szájápolási tevékenységek műtét után 

7 Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai. 
8 Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy 

csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó 
szakápolási feladatok. 
a) gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása, 
b) mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása, 
c) hely- és helyzetváltoztatás segítése. 

10 Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai. 
11 A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, 

elektroterápia biztosítása. 
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ELLTIP 
Az ellátás típusa 
 
Mező 
tartalma 

Szöveges megfelelője 

2 Szakápolás 
4 Gyógytorna 
5 Fizioterápia 
6 Logopédia 
 
ONKEP 
A beteg önellátó képessége 
 
ELLTIP = 2 esetén : 
 
Mező 
tartalma 

Szöveges megfelelője 

1 Teljes ápolásra szoruló 
2 Segítségre szoruló 
3 Önellátó 
 
ELLTIP = 4-6 esetén : 
 
Mező 
tartalma 

Szöveges megfelelője 

1 Teljes ápolásra szoruló 
2 Segítségre szoruló 
 
DATUMTOL 
A szakápolás időpontja ÉÉ-HH-NN formában, ahol az ÉÉ az év (96-99), a HH a 
hónap (01-12), a NN a nap (01-31) 
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APTAJ 
Az ápolást végző TAJ-száma  
 
Az adat FILE tartalma : Otthoni szakápolás „Egyéni elszámolási lap”-

nak tartalma - Azonosító adatok 
 

Az adat FILE 
formátuma : 

DBASE III  

Az adat FILE neve 
DBASE III formátum 

esetén : 

 SZKC                   .DBF 
OEP szolg. Kód 

 
Mező neve típus Hossz tizedes leírás 
OEPKOD C 4  Szolgáltató OEP kódja 
SORSZAM N 5 0 Egyéni elszámolási lap sorszáma 
RESZ C 1  Egyéni részelszámolási lap betűjele 
IDOSZAK C 6  Teljesítés időszaka (ÉÉÉÉHH formában) 
BNOTIP N 1 0 Diagnózis típusa 
BNOKOD C 5   Diagnózis kód 
 
Kitöltési útmutató : 
 
OEPKOD 
A Szolgáltató finanszírozási szerződésén szereplő „SZOLGÁLTATÓ OEP 
kódja”. 
 
SORSZAM 
Évenként újrainduló folyamatos sorszám 
 
RESZ 
A részelszámolási lap megkülönböztető betűjele A-Z -ig 
 
IDOSZAK 
Teljesítés időszaka ÉÉÉÉHH formában, ahol az ÉÉÉÉ az évet jelöli (1996-
2000), a HH pedig a hónapot (01-02). 
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BNOTIP 
A diagnózis – „EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP”-on betöltött szerepe szerint – 
típusa. A 3.-6. típusú diagnózisokból, minden egyes elszámoló laphoz egy-egy 
darab tartozhat. 
 
Mező 
tartalma 

Szöveges megfelelője 

1 Fekvőbeteg-intézeti ápolást indokló diagnózis 
3 Szakápolást indokló fő diagnózis 
4 Kísérő betegség 
5 Alapbetegség 
6 Ellátást befolyásoló tényezők 
 
 
BNOKOD 
A diagnózis a GYÓGYINFOK által karbantartott BNO X kódrendszer szerinti 
kódja. 
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