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1. Idegrendszeri megbetegedések














































Intracranialis műtétek
Agykamrai shunt revízió
Agyállományi és kamrai vérömlenyek ellátása műtéttel és fibrinolysissel
Gerinc-, gerincvelőműtétek
Extracranialis érműtétek
Plexus brachialis műtétei
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek
Perifériás idegrevíziós műtétek
Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések
Idegrendszeri daganatok
Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással
Neuroimmunológiai betegség
Sclerosis multiplex
Cerebrovascularis betegségek
Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA)
Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt
Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása
Agyideg, perifériás idegbetegségek
Idegrendszeri fertőzések
Vírusmeningitis
Hypertensiv encephalopathia
Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása
Epilepsia 18 év alatt
Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák 18 év alatt
Epilepsia sürgősségi ellátása
Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett
Migrén sürgősségi ellátása
Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt
Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek
Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt
Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt
Traumás stupor, kóma
Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül
Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása
Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül
Infantilis spinalis laesio
Progresszív cerebralis laesio
Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein
Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei
Endovascularis aneurysma műtétek áramlásmódosítással a központi idegrendszer erein
Intracranialis PTA
Nyaki PTA
Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel
Idegrendszeri műtétek súlyos társult betegséggel
TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás súlyos társult betegséggel
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Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel

2. Szembetegségek


















Szaruhártya-átültetés (műlencs-beültetéssel is)
Szem felületi elváltozásainak kezelése amnionnal
Szem speciális műtétei
Retina műtétek
Neovascularisatióval járó időskori macula degeneratio kezelése
Érproliferatioval járó macula degeneratio intravitreális kezelése
Orbita műtétek
Primer iris műtétek
Egyéb lencseműtétek
Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse biztosításával
Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával
Pars plana vitrectomia (műlencse-beültetéssel is)
Egyéb vitrectomiák
Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei
Extraocularis műtétek az orbita kivételével
Szem egyéb betegségei
Szemműtétek (kivéve: szaruhártya-átültetés, pars plana vitrectomia) súlyos társult
betegséggel

3. Fül-orr gége megbetegedések





















Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt
Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel
rosszindulatú betegség miatt
Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt
Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével
Glandula parotis műtétei
Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével
Ajak-, szájpadhasadék műtétei
Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei
Fül, orr, száj, garat, gége műtétei
Cochlearis implantatum beültetése (implantatumár térítése nélkül)
Orrplasztika
Tonsillectomia, adenotomia
Szájműtétek
Maxillofaciális régió műtéti ellátása
Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai
Egyensúlyzavarok
Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása
Orrvérzés sürgősségi ellátása
Epiglottitis
Laryngotracheitis
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Laryngitis subglottica speciális kezeléssel
Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei
Fog-, szájbetegségek
Fogágy műtétei
Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult betegséggel
Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb fej-, nyaki műtétek rosszindulatú
daganat miatt) súlyos társult betegséggel

4. Légzőrendszeri betegségek





























Légzőrendszeri betegségek (műtéttel és) légzéstámogatással
Nagyobb mellkasi műtétek
Mellűri drainage, bordaresectióval
Légzőrendszer egyéb műtétei
Gümőkór polirezisztens kórokozóval
Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór
Gümőkór
Pneumocystosis, pneumoconiosisok
Haemodynamikai instabilitással járó akut, masszív tüdőembólia kezelése rtPA kezeléssel
Tüdőembolia, thrombolysis nélkül
Légzőszervi fertőzések, gyulladások
Tüdőgyulladás
Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások
Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek
Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgősségi ellátása
Cysticus fibrosis (tüdő)
Cysticus fibrosisos betegek intravénás antibiotikum kezelése
Légzőszervi daganatok (speciális vizsgálatokkal is)
Mellkas, légzőszervek sérülései
Interstitialis tüdőbetegség
Bronchopulmonalis, vagy egyéb, az újszülöttkorból eredő krónikus légzőszervi betegség (1
éves kor alatt)
Pneumothorax
Légzőrendszer egyéb betegségei
Légúti idegentest sürgősségi ellátása
Nagyobb mellkasi műtétek súlyos társult betegséggel
Légzőrendszeri műtétek súlyos társult betegséggel
Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult betegséggel
Légzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések súlyos társult betegséggel

5. Keringésrendszeri betegségek





Szívbillentyű műtétek
Coronaria bypass
Cardiovascularis műtétek
Diagnosztikus katéterezés
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A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata
Szív-érrendszeri műtétek
Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel
Kiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további ágakba történő stent beültetésre,
vagy coronarografiás nyomásgrádiens meghatározására, vagy további egyéb percutan
cardiovascularis beavatkozásra)
Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül
Szívbillentyű katéteres műtétei
Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis kommunikációk zárása szívkatéterrel
Aritmiák
kezelése
radiofrekvenciás
katéteres
ablációval,
(elektroanatómiai
térképezőrendszer és) katéter segítségével
Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét
Katéteres szívbillentyűműtét és nyílt szívbillentyűműtét
Percutan cardiovascularis műtét és bypass műtét
Percutan és egyéb érműtét
Percutan vascularis műtétek
Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét
Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét
Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek
Többszörös kisebb érműtétek
Állandó pacemakerbeültetés, AICD
Pacemakerrevízió és –csere
Egyéb érműtétek
Alsó végtag revascularisatio
Sympathectomia
Embolectomia
Amputáció keringési zavarok miatt
Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt
Varix lekötés, eltávolítás
Keringési rendszer egyéb műtétei
AMI thrombolysis kezeléssel
AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel
AMI speciális kezelés nélkül
AMI PCI-vel
Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral
Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva
Acut, subacut endocarditis
Szívelégtelenség
Mélyvénás thrombophlebitis
Érbetegségek
Kritikus végtagi ischaemia prostanoid kezelése
Perifériás érelzáródások (thrombosis, embolia) fibrinolytikus kezelése
A szív veleszületett és szerzett billentyű rendellenességei, 18 év felett
A szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei, 18 év alatt
A szív veleszületett nagyobb rendellenességei, 18 év alatt
Szívritmus-, vezetési zavarok (sürgősségi ellátás is)
Keringési betegségek speciális kezeléssel
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Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal
Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális intravénás thrombocyta aggregáció
gátló kezeléssel
Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek
Szívizomgyulladás
Hypertonia (krízis sürgősségi ellátása is)
Collapsus
Keringési rendellenességek (kivéve: AMI thrombolysissel, endocarditis, krónikus
szívelégtelenség) súlyos társult betegséggel
Súlyos szívelégtelenség
Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel

6. Emésztőrendszeri betegségek


































Nyelőcső műtétei
Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos műtéte öntáguló fémstenttel
Rectum resectio
Vékony-, vastagbél műtétei
Gyomor műtétei
Végbél, stomaműtétek
Hasfali sérvműtét implantátum
Laparoscopos hasfali sérvműtétek implantátum beültetésével
Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év felett
Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével
Sérvműtétek 18 éves kor alatt
Appendectomia
Az emésztőrendszer műtétei 1 éves kor alatt
Emésztőrendszer egyéb műtétei
Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek
Emésztőszervi malignomák
Tápcsatorna jóindulatú daganata és in situ carcinomái (kivéve: ajak, szájüreg, garat)
Gastrointestinalis vérzés
Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval
Ulcus pepticum
Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel
Gyulladásos bélbetegségek
Gastrointestinalis elzáródás
Gastrointestinalis fertőzések 18 év alatt
Helminthiasisok
Emésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása
Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év felett
Oesophagitis, gastritis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt
Súlyosabb gastrointestinalis veleszületett rendellenességek 18 év alatt
Végbélnyílás kórfolyamatainak sürgősségi ellátása
OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában
OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben
OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben
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OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben
OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt
Oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek súlyos társult betegséggel
Emésztőrendszeri betegségek súlyos társult betegséggel
Emésztőrendszeri műtétek súlyos társult betegséggel
Sérvműtétek súlyos társult betegséggel
Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél műtétei súlyos társult betegséggel

7. Máj- és hasnyálmirigy-betegségek

















Hasnyálmirigy, máj műtétei
Epeútműtétek
Cholecystectomia (ductus choledochus kőeltávolításával is)
Cholecystectomia laparoscopica (ductus choledochus kőeltávolításával is)
Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve explorativ laparotomia daganat esetén
Hepatobiliaris és pancreas műtétek, és exploratív laparotomia
Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb műtétek
Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szűkületek és elzáródások endoscopos, percutan műtéte
öntáguló fémstenttel
Májcirrhosis
Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája
Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú daganatokat
Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis
Epeút betegségek sürgősségi ellátása
Hasnyálmirigy, máj, epeút műtétei súlyos társult betegséggel
Cholecystectomia, egyéb hepatobiliaris műtétek súlyos társult betegséggel
Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy-betegségek súlyos társult betegséggel

8. Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek
















Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek, komplikáció nélkül
Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem traumatológiai indikáció
esetén
Bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Egyéb ízületi protézis (csukló-) –beültetés komplikáció nélkül
Térdszalag-beültetés (nem biológiai protézis) komplikáció nélkül
Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül
Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, traumatológiai indikáció esetén
Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények miatt spacerbeültetéssel
Kéz kisízületi protézisének beültetése
Aktív ínpótlás (Hunter), protézisárral
Nagyízületi protézis körüli törés megoldása traumatológián
Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)
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Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés
Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, nem traumatológiai
indikáció esetén
Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés
Komplikáció miatt végzett egyéb ízületi protézis (csukló-) –beültetés
Komplikáció miatt végzett térdszalag-beültetés (nem biológiai protézissel)
Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, traumatológiai indikáció
esetén
Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval (totál protézisre csere is)
Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés
Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés
Felső végtag nagyízületi műtétei protézisbeültetéssel implantátumár térítése nélkül
Felső végtag nagyízületi műtétei totál protézis beültetéssel implantátum ár térítéssel
Felső végtag nagyízületi műtétei részleges protézis beültetéssel implantátum ár térítéssel
Csípő, femurműtétek
Hát-, nyakműtétek
Rutin lumbális gerincsérvműtétek
Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása
Felső- és alsó végtagi replantációk, kivéve kéz-, lábujjak
Replantációs műtétek kis amputatum (kéz-, lábujjak)
Lábszártörés velőűrszegezéssel
Lábszár műtétei
Felkar műtétei
Ízületi bemozgatás narkózisban
Térdműtétek
Felső végtag műtétei
Lábműtétek
Kéz, csukló, láb műtétei
Kéztáji panaritiumok
Lágyrészműtétek
Nagyenergiájú lökéshullám kezelés álízületeknél és protézis lazulásnál, nagy csöves
csontok, gerinc, medence, sarokcsont esetén
Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása
Percután tőzés és kisebb izom és ín műtétek
Többszörös ortopédiai műtétek 18 év alatt
Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat
Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt
Bőrátültetés (érnyeles is) izom, kötőszövet nyílt sebe esetén
Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból
Belső fémrögzítés eltávolítása gerincből
Artroszkópia
Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb műtétei
Medencetörések műtéti kezeléssel
Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek kisműtétei
Scoliosis műtétei
Combcsonttörések
Medence-, csípőtörések
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Osteomyelitis
Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet rosszindulatú daganatai
Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin kezeléssel, társult betegséggel
Poliszisztémás autoimmun betegségek meghatározott (vagy súlyos) szervi érintettséggel
Arthritisek meghatározott (vagy súlyos) szervi érintettséggel
Szeptikus ízületi gyulladások
Gerincsérülések
Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai ellátással
Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei
Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek utókezelése, rehabilitációja (ráépített HBCs)
Alkar, kéz törése
Traumás ficamok ellátása
Végtagok ficama fedett repositióval, általános anaesthesiával
Traumás zúzódások ellátása
Láb törése
Felkar törése
Bokatörés
Lábszár törése
A vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis beültetések műtétei, felső és alsó
végtagi replantációk) súlyos társult betegséggel
Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel
Vázizomrendszeri betegségek (kivéve: osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások,
kötőszöveti betegségek) súlyos társult betegséggel
Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek súlyos társult
betegséggel

9. Emlő- és bőrbetegségek











Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt
Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt
eltávolításával is)
Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt
Bőrátültetés (érnyeles is) a bőr, bőr alatti szövet betegsége miatt
Pilonidalis műtétek
Bőr, bőralatti szövet, emlő plasztikai műtétek
Nagy rizikójú rosszindulatú bőrdaganatok
Súlyos bőrbetegségek
Rosszindulatú emlődaganatok
Bőr-, emlőműtétek súlyos társult betegséggel

10. Endokrin (hormon), táplálkozási és anyagcsere-betegségek





Hypophysis műtétek
Mellékveseműtétek
Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy műtétei
Ductus thyreoglossus műtétei
9
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Endokrin, táplálkozási, anyagcsere betegségek egyéb műtétei
Diabetes 36 év felett
Diabetes mellitus 36 éves kor alatt
Diabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok sürgősségi ellátása
Diabeteses neuropathia Thiogamma kezelése
Pajzsmirigybetegségek rosszindulatú daganatok kivételével
Rosszindulatú endokrin daganatok
A mellékpajzsmirigy, hypophysis és endokrinszervek egyéb betegségei
Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek
Súlyos táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt
Acut porphyria kezelése hemarginattal
Kromoszóma-rendellenességek
Cysticus fibrosis (tüdő kivételével)
Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja
Endokrin krízis állapotok ellátása
Endokrin-, táplálkozási, anyagcsere-betegség miatt végzett műtétek súlyos társult
betegséggel
Endokrin-, táplálkozási, metabolikus betegség súlyos társult betegséggel

11. Vese- és húgyúti betegségek






















Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt (cystectomiaval és hólyagpótlással
is)
Vese, húgyhólyag műtétei 1 éves kor alatt
Vese, ureter, húgyhólyag nagyobb műtétei nem daganat miatt
Inkontinencia szalag behelyezése
Vese, húgyvezeték, húgyhólyag kisebb műtétei
Transurethralis műtétek
Húgycsőműtétek
Vese, húgyutak egyéb műtétei
A vese, a húgyvezeték endoszkópos műtétei
Nephrostoma
Veseelégtelenség
Vese-, húgyúti daganatok
Vese-, húgyúti fertőzések
Húgyrendszeri kövek, görcsállapotok sürgősségi ellátása
Vese-, húgyúti tünetek
Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év alatt, cytostaticus vagy cyclosporin
kezeléssel
Nephrozisok 18 év alatt
Vese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év alatt
Vese-, húgyutak műtétei súlyos társult betegséggel
Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel
Vese-, húgyúti betegségek (kivéve: veseelégtelenség, a vese, húgyutak egyéb
belgyógyászati betegségei cytostatikus vagy cyclosporin kezeléssel)
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12. Férfi reproduktív rendszeri betegségek












Férfi reproduktív rendszer radikális műtétei
Prostatectomia
Transurethralis prostataműtét
Here műtétei
Circumcisio
Férfi reproduktív rendszer műtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer lézeres műtétei
Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai
Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei
Férfi reproduktív rendszer betegségei súlyos társult betegséggel
Férfi reproduktív rendszer műtétei súlyos társult betegséggel

13. Női reproduktív rendszeri betegségek
















Női nemi szervek radikális műtétei
Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt
Uterus-, adnex műtétek in situ carcinoma és nem malignus betegség miatt
Női reproduktív rendszer helyreállító műtétei
Vagina, cervix, vulva műtétek
Abrasio
Egyéb Nőgyógyászati kisműtétek
Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos műtétek
Női reproduktív rendszer egyéb műtétei
In vitro fertilizáció (IVF) (a megtapadást elősegítő módszerrel is)
ICSŐ eljárás (a megtapadást elősegítő módszerrel is)
Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai
Menstruációs zavarok, a női reproduktív rendszer egyéb betegségei
Női reproduktív rendszer betegségei súlyos társult betegséggel
Női reproduktív rendszer műtétei súlyos társult betegséggel

14. Terhesség, szülés, gyermekágy













Császármetszés (patológiás terhesség után is)
Nagy rizikójú szülés (patológiás terhesség után is)
Hüvelyi szülés
Hüvelyi szülés patológiás terhesség után
Hüvelyi szülés epidurális érzéstelenítéssel
Hüvelyi szülés patológiás terhesség után epidurális érzéstelenítéssel
Hüvelyi szülés műtéttel (patológiás terhesség után is)
Genetikai amniocentézis kromoszómavizsgálattal
Chorionboholy mintavétel kromoszómavizsgálattal
Egyéb terhességi műtétek
Postpartum, post abortum betegségek
Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei laparoszkóppal
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Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei laparotomiával
Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel 12 hétig
Középidős vetélés (spontán és művi)
Interruptio aspirációs kürettel 12. hét előtt, altatással
Fenyegető vetélés
Fenyegető koraszülés
Fenyegető koraszülés kezelése Tractocile-vel, a terhesség betöltött 24. hetétől a 33. hetéig
Egyéb antepartum betegségek

15. Újszülöttek





Újszülött
Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt
Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban (5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel
és NO adásával is)
Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, gépi
lélegeztetéssel

16. Vér- és vérképzőrendszeri betegségek















Lépműtétek
Vérképző szervek egyéb műtétei
Szerzett aplasticus anaemia
Szerzett súlyos aplasticus anaemia cyclosporin kezeléssel
Szerzett aplasticus anaemia antithymocyta-globulin kezeléssel
Szerzett haemolyiticus anaemia vagy sarlósejtes krízis
Vörösvértest egyéb rendellenességei
Véralvadási rendellenességek
Hemofília (VIII, IX faktor)
Mononuclearis phagocyta rendszer és az immunrendszer betegségei
Egyéb vérképzőrendszeri betegségek
Primer immunhiányos állapotok immunglobulin szubsztitúciós kezelése
Vér-, vérképző-, immunológiai rendszer betegségei súlyos társult betegséggel
Vérképző-, immunológiai rendszer műtétei súlyos társult betegséggel

17. Myeloproliferatív (csontvelő) betegségek






Lymphoma, nem akut leukémia műtétei
Nyirokrendszer egyéb műtétei
Lymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szőrt vagy besugárzott vérkészítmény
adásával
Lymphoma, nem akut leukémia
Akut leukémiák magas malignitással, kemoterápiával és legalább 25 E szőrt vagy
besugárzott vérkészítmény adásával 18 év alatt
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Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 26E alatti szőrt vagy
besugárzott vérkészítmény adásával 18 év felett
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 26–50E szőrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 51–75E szőrt vagy besugárzott
vérkészítmény adásával 18 év felett
Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 75E feletti szőrt vagy
besugárzott vérkészítmény adásával 18 év felett
Akut leukémiák 26E alatti (de legalább 6E) szőrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával
Akut leukémiák 26–50E szőrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával
Akut leukémiák 51–75E szőrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával
Akut leukémiák 75E feletti szőrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával
Akut leukémia nagy dózisú vagy standard kemoterápiával 18 év felett
Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás
Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással
Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással
Krónikus myeloproliferatív betegségek
Egyéb myelo-, lymphoproliferativ betegségek súlyos társult betegséggel
Lymphoma, nem akut leukémia súlyos társult betegséggel

18. Fertőző betegségek










Szeptikémia
Műtét, sérülés utáni fertőzések
Vírusbetegségek 18 év felett
Súlyosabb vírusbetegségek, 18 év alatt
Egyéb vírusbetegségek, 18 év alatt
Protozoonok okozta megbetegedések
Egyéb fertőzések, zoonozisok, parazitás betegségek
Nemi betegségek szisztémás manifesztációval
Szisztémás fertőzések, parazitás betegségek

19. Mentális betegségek












Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális diszfunkció
Depresszív szindrómák
Önmérgezett depressziós betegek utógondozással
Szorongásos betegségek
Személyiségzavarok, pszichogén reakciók
Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális retardáció
Delírium
Pszichózisok
Gyermekkori mentális rendellenességek (speciális kezeléssel is)
ADD szindróma
Delírium ellátása utógondozással
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20. Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás okozta organikus, mentális
betegségek






Ópium abúzus, függőség
Kokain-, egyéb drog abúzus vagy függőség
Alkohol abúzus, függőség
Intoxikáció alkohol- vagy drogfogyasztás miatt
Drog és alkohol intoxikáció sürgősségi ellátása

21. Sérülések, mérgezések












Bőrátültetés sérülés miatt
Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb műtétek
Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei
Allergiás betegségek sürgősségi ellátása
Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai
Súlyos mérgezés, gyógyszerek súlyos toxikus hatásainak ellátása
Ólommérgezés
Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások
Hőhatás okozta akut események sürgősségi ellátása
Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös kisebb sérülések, mérgezések súlyos
társult betegséggel
Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös kisebb sérülések, mérgezések műtétei
súlyos társult betegséggel

22. Égések, fagyások





Égés
Légzőrendszer égése légzéstámogatással
Fagyás
Fagyás miatt más, akut jellegű intézménybe áthelyezve (3 napon belül)

23. Jelek és tünetek


Többszörös veleszületett rendellenesség

24. AIDS


AIDS

25. Polytraumatizált (több szervet érintő) állapot műtétei


Műtétek polytraumatizált állapotban
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Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó végtag polytraumatizált állapota
Egyéb polytraumatizált állapot
Polytraumatizált állapot műtétei súlyos társult betegséggel
Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel, intenzív ellátással

26. Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok




































Szívátültetés
Veseátültetés
Májátültetés
Tüdőátültetés
Kombinált vese-, hasnyálmirigy-átültetés
Allogén csontvelő-transzplantáció
Autológ csontvelő-transzplantáció
Májátültetés előtti kivizsgálás
Szívátültetés előtti kivizsgálás
Műszívkezelés
Transzplantátum-elégtelenség
Kiegészítő HBCs transzplantátummal élı személy ellátására
Sugárterápia
Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri betegségeknél végzett kemoterápia esetén,
cardiotoxicitás kivédésére (anthracyclin adagolás mellett)
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett
legalább 14E szőrt és besugárzott vérkészítmény adásával
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája, legalább 7E
szőrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával
Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája
Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett
Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett,
legalább 14E szőrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával
Radiokemoterápia „A-E”
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés craniotomia és gerincműtétek esetén
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek miatt
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek kivételével
5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén
Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót kivételével (kivéve: csípő, femur, gerinc)
Belső fémrögzítés (tűződrót) eltávolítása (kivéve: csípő, femur, gerinc)
A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése
Rosszindulatú daganat kemoterápiája „A-L”
ESWL kezelések
Férfi sterilizáció
Női sterilizáció
Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei
Kissebészeti beavatkozások I.-III.
Kiegészítő HBCs H1N1 influenza gyógyszeres kezelésére
Kisded utógondozása nem kielégítő súlygyarapodás miatt 28 nap felett, 1 év alatt
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Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét előtt született újszülöttek részére, 1 éves
kor alatt
Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlődési rendellenessége esetén, 2 éves kor alatt
Harmadlagos utógondozás, 1 éves vagy annál idősebb korban
Donor ellátása
Kísérő személy ellátása
Ellátás szoptatás miatt
Ellátás 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának segítése miatt
Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló egyéb kórházi ellátások
Volumen hiány, tumor okozta anaemia sürgősségi ellátása
Alarmírozó jelek és tünetek sürgősségi ellátása
Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra
Egésztest besugárzás transzplantáció előtt
Brachyterápia
Prosztata brachyterápia permanens implantációs módszerrel
Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal
Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal
Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal rhTSH stimulálás után
Pajzsmirigy nem daganatos megbetegedések kezelése nyílt radioizotópokkal
Térdízület radiosynoviorthesis kezelése
Nem csoportosítható kemoterápiás ellátás
Boncolás
Érvénytelen fıdiagnózis
Nem csoportosítható
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