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1. Tájékoztatom, hogy a szeptemberi teljesítményeket a 9/1993-as NM rendeletet módosító 

35/2009. (X. 29.) EüM rendeletben megjelent HBCs 5.0 paraméterekkel számoltuk el. 
2. A július 3-án kelt levelünkben kértük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak az „M” morfo-

lógiai kódok feltüntetésére. Az októberi teljesítmények elszámolásától a morfológiai kód 
hiányát nem számlázható hibaként kezeljük. 

3. Az egynapos ellátások elszámolását a novemberi teljesítmények elszámolásától szigorúan 
a finanszírozási szerzıdésekben foglaltaknak megfelelıen fogjuk végezni: 
Az E és J feladatkódú, pályázattal befogadott egynapos ellátási egységekrıl csak a 
„3=egynapos ellátás” felvétel típussal küldött, 24 óránál rövidebb ápolásokat fogadjuk el. 
A nem 3-as felvétel típusú és/vagy 24 órás, illetve annál hosszabb ellátások hibalistára ke-
rülnek, súlyszámot nem kaphatnak. 
Hibás, nem számolható el a pályázattal befogadott egynapos osztály beavatkozást nem 
tartalmazó jelentése is. 
Amennyiben a pályázattal befogadott egynapos ellátási egység jelentésében a beavatko-
zást más osztály végezte, de a jelentı nem kompetens arra, akkor az eset szintén nem 
kaphat súlyszámot (akkor sem, ha a végzı kompetens). 
A fekvı (nem egynapos) osztályokról 3-as felvétel típussal jelentett eseteket is csak 24 
óránál rövidebb ápolási idıvel fogadjuk el. 
A nem 3-as felvétel típusú, 24 óránál rövidebb egynapos ellátásokat fekvı osztályon am-
bulánsnak minısítjük. 

4. Az októberi teljesítmények elszámolásától még elszámolható hibásak azok a krónikus 
(ápolás, krónikus, rehabilitáció) esetek, melyek ellátására beutaló, vagy áthelyezés, vagy 
visszarendelés nélkül került sor, de a jelentés a beteg Ebtv-ben elıírt részleges térítési kö-
telezettségét nem tartalmazza (a térítési kategória nem R). 
Elszámolható hibás továbbá az R térítési kategóriás krónikus eset, ha részleges térítési 
díjként nem az ellátásért elszámolható összeg 30 %-ának megfelelı (a kórházi esetre ösz-
szesen maximum 100 eFt) érték szerepel. A decemberi teljesítmények viszont ezekkel a 
hibákkal már nem fizethetık ki. 

5. Az októberi teljesítmények elszámolásától ugyancsak elszámolható hibásak, és a decem-
beritıl nem elfogadhatóak azok a krónikus ellátási esetek, amelyeknél nincs FNO kód. 
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