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A szabályzat célja 

A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet betegellátási rendszerében az ellátás 

sorrendjének meghatározása a műtétekre, a beavatkozásokra, a vizsgálatok elvégzésére, 

illetve nagy értékű orvostechnikai eszközök igénybevételére.   

A szabályzat foglalkozik az intézményi várólisták (továbbiakban: várólisták), valamint a 

betegfogadási listák kialakításával, vezetésével, közzétételével és a sorrendtől való 

eltérés rendjével. 

A szabályzat alkalmazási területe  

A Szabályzat vonatkozik a Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet valamennyi fekvő- 

és járóbeteg-ellátást végző egységére, illetve a vizsgálatokhoz kapcsolódó valamennyi 

szervezeti egységre. 

Hivatkozások 
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Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

 2006. évi CXV tv. az egyes egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi 
reformmal kapcsolatos módosításáról 

 287/2006 (XII.23.) Korm. rendelet a várólista alapján nyújtható ellátások részletes 
szabályairól 

 45/2006. (XII.27.) EüM rendelet a várólista-sorrend kialakításának és az eltérés 
lehetőségének egészségügyi szakmai feltételeiről 

 46/2006. (XII.27.) EüM rendelet a várólista adatainak honlapon történő közzétételére 
vonatkozó szabályairól 
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I. Az intézményi várólisták és a betegfogadási listák kialakításának szabályzata 

 

I. 1. „Intézményi várólista”: a Kórházban a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, 

amely az egészségügyi ellátások meghatározott sorrend szerinti elvégzése érdekében, továbbá 

tartós kapacitáshiány esetén kerül kialakításra az 1. számú mellékletben meghatározott 

szakmák és beavatkozás típusok vonatkozásában. 

 

I. 2. A beteget várólistára kell helyezni, amennyiben a beteg a 287/2006. (XII.23.) 

Kormányrendeletben meghatározott ellátásban fog tervezetten vagy sürgősen részesülni 

illetve egyéb beavatkozások esetén tartós kapacitáshiány miatt. A várólistán a sorrend 

kialakítása egységes és ellenőrizhető szakmai szempontok alapján, a várólistára kerülő 

betegek egészségi állapotának figyelembevételével történik.  

 

I. 3. A fekvőbeteg-ellátásban az 1. sz. mellékletben szereplő ellátásokon kívül akkor kell 

várólistát vezetni, ha a beteg jelentkezését követő 60 napon belül nem tudja biztosítani a 

szolgáltatást az illetékes osztály.  

 

I. 4. A fekvőbeteg-ellátásban nyújtott egyéb ellátásokra az osztályok ütemezett betegellátást 

nyújthatnak, és ezzel kapcsolatban nincsen listavezetési kötelezettségük. Amennyiben 

azonban a kórház vezetése ezen ellátások nyújtására is várólista bevezetése mellett dönt, 

akkor a várólistákra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

I. 5.  „Betegfogadási lista”: az Intézetben a betegellátás sorrendjét szakrendelésenként, az 

ellátás igénybevételének idejével meghatározó lista, amennyiben a biztosított egészségi 

állapota nem indokolja az azonnali ellátást. A járóbeteg-ellátás valamennyi ellátására 

betegfogadási listát kell vezetni. Amennyiben az intézmény a betegeket előjegyzés nélkül, az 

ellátás napján fogadja, a betegfogadási listára az ellátás napjával kell felvennie a betegeket. 

 

I. 6. A kórház ellátási kötelezettségén kívüli (területi ellátási kötelezettség alá nem eső) 

betegeknél a várólistára felvételt a Várólista Bizottság, illetve a betegfogadási listára történő 

felvételt az orvosigazgató megtagadhatja, ha a területi ellátási kötelezettségű feladatok 

folyamatos ellátását a területen kívüli beteg fogadása veszélyezteti. 
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I. 7. A listákat a kórházi informatikai rendszer szolgáltatásainak felhasználásával 

elektronikus úton kell vezetni és feldolgozni. 

 

I. 8. Intézményi várólista vezetéséért felelős személy: az intézményi várólista alapján 

fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szervezeti és működési szabályzatában erre kijelölt 

személy, aki a várólista szabályzat készítéséért és annak betartásáért felelős. 

 

I. 9. Várólista karbantartásáért felelős személy: az az osztályonként kijelölt személy, aki 

beavatkozás típusonként vezeti a várólistás adatokat, a beavatkozás elvégzését követően 

gondoskodik a listáról történő lekerüléséről. 

 

I. 10. Intézményi várólista kezelő: az a személy, aki kapcsolatot tart a várólista karbantartásért 

felelős személlyel, segíti munkájukat az általuk nem javítható hibák kezelésénél, illetve 

kapcsolatot tart az Országos Várólista Szervvel.  
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II. A várólisták és a betegfogadási listák kialakítása 

 

II. 1. Várólista: 

- A várólistát – amely az 1. számú mellékletben meghatározott szakmák és beavatkozás 

típusok esetében a fentiekben meghatározott módon azonos a betegfogadási listával – az 1. 

számú mellékletben meghatározott profilonként kell kialakítani és beavatkozás típusonként 

vezetni. Profilonként nevesíteni kell a várólista karbantartásáért felelős személyt, valamint a 

munkaköri leírásában is szerepeltetni kell a feladatot és a hozzá kapcsolódó felelősséget. 

Az intézményi várólistákkal kapcsolatos nyilvántartási és adatkezelési feladatok ellátása az 

intézet medikai rendszerén keresztül az országos várólista nyilvántartást vezető szerv által 

működtetett, központi informatikai rendszerrel on-line módon történik. 

 

- Az intézményi várólistára való felkerülést - a beteg megfelelő tájékoztatáson alapuló 

beleegyezése után - a beteg kezelőorvosa kezdeményezi. A beteg tájékoztatásának tényét és 

beleegyezését dokumentálni kell. 

 

- A várólistára való felkerülést az intézet medikai rendszerében vezeti, amely on-line 

kapcsolatban áll az Országos Várólistával.  

 

- Az egyedi azonosító az országos várólistán keresztül kerül megadásra és azt a várólistára 

vételt kezdeményező kezelőorvos adja át a beteg részére.  Az egyedi azonosítót és a 

beavatkozás várható időpontját az Országos Várólista Szerv honlapján teszi közzé. 

 

- Az országos várólista nyilvántartást vezető szerv gondoskodik az országos várólista 

nyilvántartás nyilvános honlapján keresztül a lakosság és a várólistán várakozók 

tájékoztatásáról a tervezett várakozási időről, a várakozók számáról szolgáltatónkénti és 

térségenkénti bontásban, valamint országos szinten. 

 

- A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az intézményi várólistára történő 

felvételt - az Ebtv. 18. §-ának (3) bekezdése alapján - megtagadhatja, ha a területi ellátási 

kötelezettségű feladatainak folyamatos ellátását - a várólista alapján nyújtható ellátások 

vonatkozásában - a területen kívüli beteg fogadása veszélyezteti.  
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- Abban az esetben, ha az országos várólista nyilvántartást vezető szerv a várólistára 

felvétel kezdeményezését követően megállapítja, hogy az adott beteg adott ellátás 

vonatkozásában már másik intézményi várólistán szerepel, erről – a várólista nyilvántartási 

rendszeren keresztül – tájékoztatja a kezdeményező személyt. A kezdeményező személy 

felajánlja a beteg számára az adatait már tartalmazó várólista és a kezdeményezéssel érintett 

várólista közötti választás lehetőségét.  

Amennyiben a beteg a kezdeményezéssel érintett várólistát választja, erről az országos 

várólista nyilvántartást vezető szervet a honlapon keresztül értesíteni kell. Az országos 

várólista nyilvántartást vezető szerv törli a beteg adatait azokról a várólistákról, amelyek 

alapján a beteg választása szerint nem kerül sor ellátás igénybevételére. 

- Az intézményi várólista alapján igénybe vehető fekvőbeteg-szakellátást a beteg annál az 

egészségügyi szolgáltatónál veheti igénybe, amelyik szolgáltató várólistáján szerepel. 

- Ha az intézményi várólistára felvett beteg az egészségügyi szolgáltató helyett másik 

egészségügyi szolgáltatónál kívánja az ellátást igénybe venni, azt a napot kell a várólistára 

felvétel időpontjának meghatározásánál figyelembe venni, amikor az utóbbi egészségügyi 

szolgáltatónál a várólistára, felvételre került. Ha az utóbbi egészségügyi szolgáltatónál 

felvételre kerül a várólistára a beteg, az országos várólista nyilvántartásért felelős szerv törli a 

beteget a korábbi szolgáltató intézményi várólistájáról, és erről egyidejűleg tájékoztatja a 

korábbi szolgáltatót. 
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- Amennyiben a beteg kezelőorvosa a beteg jelzése alapján, vagy a beteg vizsgálata során 

észleli, hogy az intézményi várólistán lévő beteg az ellátás igénybevételére a várólistán 

megadott időpontban - a beteg állapotában bekövetkezett változás miatt - nem alkalmas, 

akkor azt haladéktalanul jelzi a várólistát karbantartó személynek, aki ennek tényét 

megjeleníti a várólistán. Ez esetben a beteg az ellátást az igénybevételére történő alkalmasság 

orvosi vizsgálattal történő megállapítását követő - a várólistán elfoglalt helye szerinti - lehető 

legkorábbi időpontban kapja meg. A halasztás a beteg intézményi várólistán elfoglalt helyét 

kedvezőtlenül nem módosíthatja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fennállnak, az 

adott beavatkozás más - az intézményi várólistán, lévő soron következő - betegnél is 

elvégezhető. A beteg alkalmasságát az ellátás igénybevételére a kezelőorvos jelzi a várólistát 

vezető személynek, aki az értesítést követően a kezelőorvossal egyeztetve megjelöli az új 

időpontot. 

- A várólistára kerüléshez a várólista alapján végzett beavatkozást indikáló kezelőorvosi 

vizsgálat alkalmával a beteg adatainak a kórházi informatikai rendszerben rögzítése mellett 

meg kell adni a várólista panel által kért adatokat, melynek helyességét az intézet medikai 

rendszerében található ellenőrző funkcióval ellenőrizni kell és szükség esetén a megfelelő 

javítást elvégezni az Országos Várólista Szervtől visszakapott jelzés alapján. Egy eset, akkor 

minősül rögzítettnek, ha a visszajelzés nem mutat hibát és a Pub azonosító megjelenik az 

esethez. 

- A beteg az ellátás várható időpontját megelőző 5. napig kezdeményezheti az intézményi 

várólista vezetéséért felelős személynél, illetve az intézményi várólista karbantartását végző 

személynél az ellátás várható időpontjának későbbi időpontra történő halasztását. 

Amennyiben az ellátás várható időpontjának elhalasztása miatt keletkező várakozási idő 

meghaladja az adott ellátás tekintetében – a beteg állapotának figyelembevételével – a 

szakmailag elfogadható időtartamot, az ebből eredő kockázatokról a beteget a kezelőorvos 

tájékoztatja. 

- Az intézményi várólista alapján nyújtott ellátás befejezését követő napon az intézményi 

várólista karbantartásáért felelős személy törli az intézményi várólistából a beteg adatait, a 

megjelenés tényének rögzítésével. 
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- Abban az esetben, ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás 

igénybevétele céljából a szolgáltatónál, és ezt előzetesen nem jelezte, valamint a beteg 

állapotában bekövetkezett változás miatti alkalmatlanság sem áll fent, az intézményi várólista 

karbantartásáért felelős személy új időpontot jelölhet meg az ellátás igénybevételére, amiről 

egyidejűleg tájékoztatni kell a beteget. Ha a beteg az új időpontban sem jelenik meg a 

szolgáltatónál, az új időpontot követő 30. napon törölni kell az adatait az intézményi 

várólistáról. Annak a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll 

be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai 

szempontból indokolatlanná teszi, törölni kell a várólistáról. 

II. 2. Betegfogadási lista 

- Betegfogadási listát, a járó beteg szakellátást végző szakrendelések, ambulanciák, 

diagnosztikai egységek, rendelésenként vezetik. 

- A listák vezetésére az érintett szervezeti egységeknél a listák karbantartásáért felelős 

személyt kell kijelölni, valamint a munkaköri leírásában is szerepeltetni kell a feladatot és a 

hozzá kapcsolódó felelősséget. 

- A betegfogadási listára történő felkerülést a beteg, a beteg beleegyezése esetén 

háziorvosa vagy kezelőorvosa kezdeményezheti személyesen, telefonon vagy elektronikus 

úton. Az előzetes időpont egyeztetés nem minősül gyógyító, illetve diagnosztikai célú 

találkozásnak. 

 

 

- Amennyiben a Kórház a beavatkozást – az előírások betartásával – előzetes időpont 

egyeztetése nélkül az ellátásra jelentkezéskor elvégzi, a betegfogadási listára felkerülés 

időpontjaként az ellátásra jelentkezés időpontját kell feltüntetni, és a megfelelő eseménykódot 

alkalmazni (ezen Szabályzat 2. számú melléklete szerint). 

- A betegfogadási listára kerüléskor későbbi időpontra történő előjegyzéshez az 

informatikai rendszer előjegyzés panelje segítségével kell az adatbevitelt elvégezni. Azonnali 

ellátás esetén az informatika általános adatbeviteli rendszerét kell igénybe venni.  
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II. 3. Általános szabályok 

- A kórház OEP finanszírozási szerződésében rögzítésre került szervezeti egységek, vagy 

személyek nyújthatnak várólista, illetve betegfogadási lista alapján egészségügyi szolgáltatást. 

Az ellátó kapacitást is az OEP szerződés szerint kell figyelembe venni. 

- A kezelőorvos a beteget listára vételével egyidejűleg tájékoztatja a várakozás okáról, és 

annak várható tartamáról, illetve esetleges következményeiről. Meg kell adni az ellátás 

várható idejét, tájékoztatva a beteget arról, hogy a tervezett időpont a sürgősségi 

betegbeáramlás miatt változhat. Ha a beteg kéri, az igénybevétel idejeként későbbi időpont is 

meghatározható. A várólisták, illetve esetleges változásuk követhetők a honlapon, 

mindemellett a várólistáknak a honlapon közzétett, az adott betegre vonatkozó tartalmáról, 

annak változásáról a beteget legkésőbb 5 napon belül személyesen, vagy telefonon, vagy 

írásban, illetve háziorvosa útján is értesíteni kell. 

 

- A várólistára történő felkerülés időpontja szerinti igénybevételnek minősül a tervezett 

ellátási időpontot megelőző 7 munkanapon belüli, ellátás ütemezési érdekből végzett ellátási 

sorrendmódosítás. Az ütemezés nem eredményezhet az érintett betegek részére 7 

munkanapnál hosszabb várakozási időnövekedést. 

 

- Abban az esetben, ha az ellátás igénybevételének időpontja eltér a beteggel korábban 

közölt tervezett időponttól, erről a beteget haladéktalanul tájékoztatja az intézményi várólista 

karbantartásáért felelős személyt. 
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III. Nyilvántartás, az egyedi azonosító képzésének módja, adatok publikálása 

 

- Új beteg felvételéhez ki kell tölteni a kórházi informatika várólista panelje által kért 

adatokat, illetve ha a beteg felvételét későbbi dátumra kéri, későbbi időpontra is megadható. 

A cellák tartalma szükség esetén (pl. tévesen rögzített adat) később is javítható. Javítás esetén 

az ellenőrző funkció használata kötelező, mellyel a változás átvezetésre kerül az Országos  

Várólista rendszerében. Amennyiben egy beteg lekerül a listáról, ezt a "lekerülés dátuma" 

mező kitöltésével kell jelezni, de a sorok nem törölhetők. A várólistáról a beteg saját kérésére 

is lekerülhet. 

- A várólistára kerülőknek egyedi azonosítót kell adni, mely az internetes honlapon 

publikált listákon más számára azonosíthatatlan módon egy adott beteget jelöl. Az egyedi 

azonosító: az Országos Várólista Szerv informatikai rendszere által generált, önmagában 

személyazonosításra alkalmatlan, véletlen szám jellegű karaktersorozat, mellyel a kódot 

ismerő személy a honlapon a sorrend alakulását figyelemmel kísérheti.
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Várólista jelentés az országos várólista nyilvántartást vezető szerv részére 

A jelentés adattartalma a következő: 

Sorszám Adattartalom: 

1 Az országos várólista eset publikus azonosítója 

2 Várólista kódja 

3 Várólista eset státusza 

4 Területi ellátási kötelezettség státusza (I/N) 

5 Beteg TAJ száma 

6 Beteg kapcsolattartási adatai 

Várólista eset felvételi adatai: 

7 Beküldő intézmény kódja 

8 Beküldő szervezeti egység kódja 

9 Beküldő orvos pecsétszáma 

10 BNO kód és név (elsődleges betegségé) 

11 Vizsgáló intézmény kódja 

12 Vizsgáló szervezeti egység kódja 

13 Vizsgáló orvos pecsétszáma 

14 Listára kerülés kelte 

15 A várólista eset eredeti azonosítója ezen a várólistán (az átmeneti időszakban) 

16 Tervezett OENO kód és név (elsődleges ellátásé) 

17 Oldaliság jele (páros szerven végezhető eljárás esetén) (J/B/P/N) 

18 Tervezett ellátás időpont típuskódja 

19 Sürgősség 

20 Előző kapcsolódó ellátási eset törzsszám azonosítója 
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21 Szakmailag minimálisan indokolt várakozási idő, ha van (nap) 

22 Szakmailag megengedett maximális várakozási idő, ha van (nap) 

23 Megjelenés várható időpontja 

24 Ellátás várható időpontja 

Várólista eset teljesítési adatai: 

25 Megjelenés tényleges időpontja 

26 Ellátás tényleges időpontja 

27 Tényleges OENO kód és név (elsődleges ellátásé) 

28 Ellátó intézmény kódja 

29 Ellátó szervezeti egység kódja 

30 Ellátó felelős orvos pecsétszáma 

31 Ellátás törzsszáma vagy naplósorszáma 

 

A listában nem szerepelhet két megegyező azonosító. 
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IV. Várólista protokoll 

- Az egyes várólisták esetében a listára való fel- és lekerülés szabályait, valamint a sürgős 

szükség meghatározását a várólista-protokolloknak kell tartalmazniuk. Ezeket, a protokollokat 

ellátás típusonként országosan egységesen kell meghatározni. Amíg az ellátások esetében 

ilyen protokollok nem állnak rendelkezésre (jelenleg ez a helyzet), addig az egyéb országos 

szakmai irányelveket, illetve az ezek alapján kialakított kórházi szabályokat, eljárásrendeket 

kell alkalmazni. 

- Az eljárásrend kialakításáért és a protokollok elkészítéséért az érintett osztályvezetők 

felelősek. Az elkészült protokollok egy-egy példányát az orvosigazgatónak, a minőségügyi 

vezetőnek és a Finanszírozási és Dokumentációs osztálynak is meg kell küldeni, és a Kórház 

internetes honlapján a várólisták nyilvános része mellett meg kell jeleníteni.  

- A honlapon megjelenítés a Finanszírozási és Dokumentációs Osztály feladata. 

- A protokollban feltüntetésre kerül a várólista alapján nyújtható ellátások körében: 

 - az ellátás javallatai és ellenjavallatai, 

 - a várólistára való fel- és az arról való lekerülés egészségi állapotbeli feltételei. 

 - a listára való felkerülés és az ellátás várható időpontjától való eltérés indokoltsága. 

- A várólista protokoll egyértelműen meghatározza bármely adott beteg 

 - ellátásra való jogosultságát, valamint  

 - a várólistára való felkerülés időpontjától eltérő ellátási sorrend indokoltságát. 

A protokoll az ellátás lehetőségét, illetve sorrendjét illetően csak olyan feltételeket tartalmaz, 

amelyek bizonyítottan összefüggnek az ellátás várható eredményével, illetve az érintett 

betegek beavatkozás nélkül várható állapotváltozásával. 
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V. A sorrendtől való eltérés  

- A várólistára és a betegfogadási listára való felkerülés időpontja szerinti sorrendtől való 

eltérés szakmai indokoltsága akkor állapítható meg, ha a várólistára és a betegfogadási listára 

felvett valamely beteg esetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § i) 

pontja szerinti sürgős szükség áll fenn, és ellátásának késedelme nagyobb kockázattal jár, 

mint a sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó betegeké. Az eltérés 

szakmai indokoltságát a kezelőorvosi dokumentáció és az adott szakmai és várólista protokoll 

alapján a Várólista Bizottság állapítja meg. 

 

- Az eltérés lehetséges okai: 

 - sürgős szükség, vagy 

 - egyéb ellátás szükségességének felmerülte, vagy 

 - időleges állapotváltozás és az ellátás késedelme nagyobb kockázattal jár, mint a 

sorrend megváltoztatásának következtében hátrébb sorolandó beteg számára jelentkező 

kockázat. 

- A beteg szakmai indokból nem szokványos sorrendiség szerinti várólistára vagy a 

betegfogadási listára felkerülését, a beavatkozást végző szakorvos kezdeményezi és – indokolt 

esetben – a Várólista Bizottság intézkedik a beteg várólistára vagy a betegfogadási listára 

felvételéről. Azt a tényt, hogy a beteg a várólistán nem szerepelt és nem a szokványos sorrend 

szerint került fel rá, vagy sürgős előresorolását a várólistán, valamint a beteg egészségügyi 

dokumentációjában szerepeltetni kell. 

Az azonnali ellátást igénylő eseteket „A” betűvel kell jelölni. 

- A várólista vagy a betegfogadási lista –sorrendtől eltérően nyújtott ellátásra berendelt 

beteg kiválasztásának okát – beleértve a beteg általános állapotát és a várólista protokollban 

foglalt feltételek fennállását – és a Várólista Bizottság engedélyét a kezelőorvos 

dokumentálja.  
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- A betegfogadási lista összeállításánál figyelembe kell venni a tárgyidőszakot megelőző 

három hónap betegforgalmi adatai alapján az azonnali ellátást, valamint a kontrollt igénylő 

esetek várható számát, azokat a gondozott betegeket, akik rendszeres ellátást igényelnek, a 

szakorvosi konzíliumot, továbbá a fekvőbeteg-ellátó intézményben ellátott beteg számára 

igényelt konzíliumot, valamint a külön jogszabály szerinti szakértői eljárás keretében 

elrendelt orvos-szakmai szakvélemény kiadásához szükséges szakvizsgálatot, valamint 

figyelembe kell venni a betegforgalmi adatok alapján a keresőképtelenség miatti soron kívüli 

esetek számát, azzal, hogy a keresőképtelenség miatti soron kívüli esetek ellátása nem 

veszélyeztetheti a nem keresőképtelen betegek folyamatos ellátását. 

 

 A kórházban megjelent betegek sürgősségi alapon történő azonnali ellátásáról, vagy későbbi 

időpontra előjegyzéséről a kezelőorvos a beteg vizsgálata után dönt.  
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VI. Várólista Bizottság 

- A Várólista Bizottság az 1. számú mellékletben meghatározott szakmai profilok 

meghatározott műtétei, beavatkozásai és diagnosztikus eljárásai vonatkozásában értelmezhető, 

változó összetételű bizottság.  

- Feladata a várólistától és a betegfogadási listától eltérés szakmai indokoltságának 

megállapítása a kezelőorvosi dokumentáció és az adott szakmai és várólista protokoll, 

eljárásrend alapján. 

- Elnöke az orvosigazgató, tagjai az adott profil besorolása szerinti osztályvezető főorvos 

(távollétében helyettese), illetve az adott részlegvezető főorvos (távollétében helyettese). A 

Bizottságot az érintett osztályvezető főorvos kezdeményező javaslatára a Várólista Bizottság 

elnöke hívja össze 5 munkanapon belül, indokolt esetben, amennyiben lehetőség van rá, 1 

napon belül.  

- Amennyiben a Bizottság összehívása nem lehetséges, és orvos-szakmailag szükséges az 

azonnali döntéshozatal, az érintett osztályvezető illetve részlegvezető főorvos saját 

hatáskörében dönt. Döntéséről és annak következményeiről a Várólista Bizottságot köteles 

utólag tájékoztatni.  

 

VII. Várólista honlapon történő közzététele, jelentések készítése  

- A várólista publikus adatait, melyek tartalmazzák az egyedi azonosító kódot is, a Kórház 

internetes honlapján (www.toldykorhaz.hu) az OEP honlapján keresztül profilonkénti és 

beavatkozás típusonkénti bontásban megjeleníti. Amennyiben az adatok rögzítése az 

informatikai rendszerben ideiglenesen akadályozott, a listák adatait, illetve azok módosulását 

az osztályok utólagosan rögzítik a medikai program várólista részében. 

- Az egészségügyi szolgáltató az intézményi várólistáról a 287/2006. (XII.23.) Korm. 

Rendelet 8. számú melléklet szerinti adattartalommal, az országos várólista nyilvántartás 

vezetésére szolgáló rendszeren keresztül, on-line jelentést küld az országos várólista 

nyilvántartást vezető szerv részére. 

 

- A várólistákkal és a betegfogadási listákkal kapcsolatos jelentések elkészítése, határidőre 

megküldése a Finanszírozási és Dokumentációs Osztály feladata. 
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- Az egészségügyi szolgáltató – minden hónap 15. napjáig a tárgyhónapot megelőző hónap 

vonatkozásában – elektronikus úton jelentést küld az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

részére arról, hogy az egyes betegfogadási listái esetében az újonnan jelentkező, sürgős 

ellátást nem igénylő betegeket milyen várható várakozási időn belül tudja fogadni. 

- A várólista kezelésére vonatkozó adatvédelmi feladatokat az Adatvédelmi Szabályzat 

előírásai szerint kell végezni. 

- Azt a beteget, aki a tárgyhónapot megelőző hónapban a váró-, illetve a betegfogadási lista 

jelentés tárgyát, képező ellátást nem kapta meg vagy nem vette igénybe, az ellátás 

igénybevételének hónapjáig minden tárgyhavi jelentésben fel kell tüntetni azzal, hogy a beteg 

sorszáma nem változhat. Azt a beteget, aki a betegfogadási listán, illetve az ellátás 

igénybevételének időpontjaként meghatározott időponttól számított 2 hónap elteltével az 

ellátást nem vette igénybe és az ellátás igénybevételének elhalasztását sem a beteg, sem 

kezelőorvosa nem kezdeményezte, valamint azt a beteget, akinek az egészségi állapotában 

olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy 

orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, a betegfogadási listáról, illetve az 

intézményi várólistáról törölni kell. 

 

VIII. Mellékletek  

1. sz. Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre  

2. sz. Események kódolása  

3. sz. Várólista protokoll formátum (Feltöltése folyamatban: 2013. 05.06-ig)  
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1. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 5. számú melléklete szerint 

Kötelezően vezetendő intézményi várólisták köre 

Várólista 

azonosító 
Várólista megnevezés 

Beavatkozás 

OENO kódja 
Beavatkozás megnevezés 

001 Szürkehályog műtétei 51460 Phakoemulsificatio 

001 Szürkehályog műtétei 51470 Anterior Chamber Lens implantatio 

001 Szürkehályog műtétei 51471 Posterior Chamber Lens implantatio 

001 Szürkehályog műtétei 51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios 

módszerrel, hajl.műlencse-beült. 

001 Szürkehályog műtétei 51475 Műlencse varrattal történő rögzítése 

001 Szürkehályog műtétei 51574 Vitrectomia, open sky 

002 Mandula, orrmandula műtét 52810 Tonsillectomia, residuum kimetszés 

002 Mandula, orrmandula műtét 52820 Tonsillo-adenotomia 

002 Mandula, orrmandula műtét 52850 Adenotomia, readenotomia 

003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus 

műtétei 

52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia 

003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus 

műtétei 

52121 Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az 

orrüregből 

003 Orrmelléküregek, proc. mastoideus 

műtétei 

52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

58037 Anterior liberalizáció instrum. nélkül 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

58038 Anterior liberalizáció + 1-3 szegm. 

instrumentummal 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

58039 Anterior liberalizáció + 4 vagy több szegm. 

instrumentummal 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810H Gerinc belső rögzítése 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810Q Scoliosis korrekció, sublaminaris hurkolással 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810S Khyphosis korrekció 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810T Gerinc osteotomia post. 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810U Gerinc osteotomia ant. 
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006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810V Blokk csigolya eltávolítás 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810X Hátsó desis instr. nélkül 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5810Y Hátsó hemi-arthrodesis 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5812B Gerinc-stabilizáció három vagy annál több 

szegmentumban 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5812C Gerinc-stabilizáció, tumor protézis 

beültetésével 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5812D Kombinált mellső-hátsó gerinc-stabilizáció 

006 Gerincstabilizáló műtétek, 

gerincdeformitás műtétei 

5812E Lumbopelvicus gerinc-stabilizáció 

007 Gerincsérv műtétek 58033 Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül 

007 Gerincsérv műtétek 58034 Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át 

007 Gerincsérv műtétek 58035 Többsz.lumb.discect., flavo-v.laminectomiával 

007 Gerincsérv műtétek 58036 Discectomia percutanea 

008 Epekövesség miatti beavatkozás 

feltárás 

55110 Cholecystectomia 

008 Epekövesség miatti beavatkozás 

feltárás 

55112 Cholecystectomia choledochotomiamque, sut. 

choled. 

008 Epekövesség miatti beavatkozás 

feltárás 

55119 Cholecystectomia, LC-kezdés után konvertált 

008 Epekövesség miatti beavatkozás 

feltárás 

55131 Cholecystectomia 

choledochotomiamque+Kehr drainage 

009 Epekövesség miatti beavatkozás 

laparaszkópia 

55118 Cholecystectomia laparoscopica 

009 Epekövesség miatti beavatkozás 

laparaszkópia 

55137 Cholecystectomia et choledochotomia 

laparoscopica 

009 Epekövesség miatti beavatkozás 

laparaszkópia 

55138 Cholecystectomia laparoscopica + cysticus 

drain + cholangio. 

010 Katéteres epekőoldás 59541 Epekőoldás endoscopia során bevezetett 

katéteren át 

010 Katéteres epekőoldás 59542 Epekőoldás percután bevezetett katéteren át 

011 Hasfali, lágyék sérvműtét 

implantátum beültetésével 

55360 Reconstructio parietis abdominis c. implant. 

011 Hasfali, lágyék sérvműtét 

implantátum beültetésével 

55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 

011 Hasfali, lágyék sérvműtét 

implantátum beültetésével 

55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 
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012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 

köldök-, combsérv) implantátum 

beültetése nélkül 

55300 Hernioplastica inguinofemoralis 

012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 

köldök-, combsérv) implantátum 

beültetése nélkül 

55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica 

012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 

köldök-, combsérv) implantátum 

beültetése nélkül 

55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum 

conversionem 

012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 

köldök-, combsérv) implantátum 

beültetése nélkül 

55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 

012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 

köldök-, combsérv) implantátum 

beültetése nélkül 

55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica 

012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 

köldök-, combsérv) implantátum 

beültetése nélkül 

55340 Hernioplastica umbilicalis 

012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 

köldök-, combsérv) implantátum 

beültetése nélkül 

55350 Reconstructio parietis abdominis 

012 Sérvműtétek (hasfali, lágyék-, 

köldök-, combsérv) implantátum 

beültetése nélkül 

55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis 

017 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei I. 

(Prostatectomia) 

56020 Prostatectomia transvesicalis 

017 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei I. 

(Prostatectomia) 

56030 Prostatectomia retropubica (Millin) 

017 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei I. 

(Prostatectomia) 

56060 Vesicula seminalis műtét 

017 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei I. 

(Prostatectomia) 

56070 Periprostaticus műtét 

018 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei II. 

(Transurethralis prostataműtét) 

56011 Prostata TUR 

018 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei II. 

(Transurethralis prostataműtét) 

56012 Prostata TUR radicalis 

018 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei II. 

56013 Transurethralis prostata incisio 
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(Transurethralis prostataműtét) 

018 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei II. 

(Transurethralis prostataműtét) 

56014 Prostata cryocaustica 

018 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei II. 

(Transurethralis prostataműtét) 

56015 Prostata transurethralis spirál behelyezés 

018 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei II. 

(Transurethralis prostataműtét) 

5601A Evaporisatio prostatae transurethralis 

018 Prosztata jóindulatú 

megnagyobbodásának műtétei II. 

(Transurethralis prostataműtét) 

86051 Thermotherapia prostatae 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56511 Ovarialis cysta eltávolítás (Bonney műtét) 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56512 Ékresectio az ovariumból, mindkét oldalon 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56513 Petefészek eltávolítás, részleges, egyik oldalon 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56514 Petefészek eltávolítás, részleges, mindkét 

oldalon 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56520 Petefészek eltávolítás – féloldali 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56540 Petefészek eltávolítás – kétoldali (castratio) 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56550 Salpingo-oophorectomia – kétoldali 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56560 Petefészek helyreállítása 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56600 Salpingotomia 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56610 Salpingectomia – egyik oldalon 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56660 Salpingostomia unilateralis 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56710 Conisatio portionis uteri 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56720 Cervix elváltozás kimetszése 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56721 Kryoconisatio portionis 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 56722 Elektrocoagulatio portionis 
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malignus folyamatokban 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56810 Myoma enucleatio 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri 

s.Chrobak 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56830 Hysterectomia – hasi 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56840 Hysterectomia – hüvelyi 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56850 Hysterectomia radicalis-hasi (kiterjesztett) 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

56860 Hysterectomia radicalis-hüvelyi (kiterjesztett) 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

57064 Hüvelycsonk transabdominalis felfüggesztése 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

57150 Vulvectomia bilateralis 

019 Nőgyógyászati műtétek nem 

malignus folyamatokban 

59801 Sterilisatio (nő) 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814E Térdszalag beültetés (syntethicus) 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814G Térdprotézis beültetés, szánkó 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814H Térdprotézis beültetés, total 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814I Térdprotézis csere, revisio 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814K Térdprotézis eltávolítás 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814M Ficat plastica 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814N Green műtét 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814P Térdizületi porc-csont allographt 

osteochondr.diss 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5814R Térdizületi porc-csont autographt 

osetochondr.diss 

020 Térdprotézis műtét, traumatológia 5814S Alsóvégtag nagyizületi protezis revizió, 
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szakma implantátum nélkül 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814E Térdszalag beültetés (syntethicus) 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814G Térdprotézis beültetés, szánkó 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814H Térdprotézis beültetés, total 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814I Térdprotézis csere, revisio 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814K Térdprotézis eltávolítás 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814M Ficat plastica 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814N Green műtét 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814P Térdizületi porc-csont allographt 

osteochondr.diss 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814R Térdizületi porc-csont autographt 

osetochondr.diss 

021 Térdprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5814S Alsóvégtag nagyizületi protezis revizió, 

implantátum nélkül 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58150 TEP total csípő protézis, primer (cement) 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58151 TEP total csípő protézis, primer (cement 

nélküli) 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58152 TEP total csípő protézis, primer luxatios tip. 

(cement) 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58153 TEP dysplasias típus 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58154 Csípő prot. eltávolítás (cementes) 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58155 Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli) 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58156 Csípő vápa csere, cementes-cementesre 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58157 Csípő vápa csere, cementes-cement nélkülire 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 58158 Csípő szár csere, cementes-cementesre 
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szakma 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58159 Csípő szár csere, cementes-cement nélkülire 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5815A Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5815B Csípő vápa+szár csere, cementes-cement 

nélkülire 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5815C Csípő protézis fej csere 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5815D Csípő protézis csere, cement nélküli – 

cementesre 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5815E Csípő protézis hibrid TEP 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence 

osteotomia 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58166 Salter műtét 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58167 Pemberton műtét 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58168 Polygonalis medence osteotomia 

022 Csípőprotézis műtét, traumatológia 

szakma 

58169 Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. 

coxae 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58150 TEP total csípő protézis, primer (cement) 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58151 TEP total csípő protézis, primer (cement 

nélküli) 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58152 TEP total csípő protézis, primer luxatios tip. 

(cement) 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58153 TEP dysplasias típus 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58154 Csípő prot. eltávolítás (cementes) 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58155 Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli) 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 58156 Csípő vápa csere, cementes-cementesre 
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szakma 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58157 Csípő vápa csere, cementes-cement nélkülire 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58158 Csípő szár csere, cementes-cementesre 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58159 Csípő szár csere, cementes-cement nélkülire 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5815A Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5815B Csípő vápa+szár csere, cementes-cement 

nélkülire 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5815C Csípő protézis fej csere 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5815D Csípő protézis csere, cement nélküli – 

cementesre 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5815E Csípő protézis hibrid TEP 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence 

osteotomia 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58166 Salter műtét 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58167 Pemberton műtét 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58168 Polygonalis medence osteotomia 

023 Csípőprotézis műtét, ortopédia 

szakma 

58169 Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. 

coxae 

024 Coronária intervenciók 12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat 

024 Coronária intervenciók 12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással 

024 Coronária intervenciók 12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással 

024 Coronária intervenciók 12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális 

behatolással 

024 Coronária intervenciók 12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután 

behatolással 

024 Coronária intervenciók 12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással 
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024 Coronária intervenciók 12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással 

024 Coronária intervenciók 12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással 

024 Coronária intervenciók 33110 Coronarographia 

024 Coronária intervenciók 33114 Coronarographia selectiva 

024 Coronária intervenciók 33149 Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés) 

024 Coronária intervenciók 33970 PTCA 

024 Coronária intervenciók 33974 Coronaria stent beültetés 

024 Coronária intervenciók 33976 Coronaria stent beültetés további coronária 

ágba 

024 Coronária intervenciók 33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) 

ágba 

024 Coronária intervenciók 33982 Coronaria stent beültetés IVP (r. 

interventricularis posterior) ágba 

024 Coronária intervenciók 33983 Coronaria stent beültetés RV (r. 

retroventricularis) ágba 

024 Coronária intervenciók 33984 Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső 

leszálló) ágba 

024 Coronária intervenciók 33985 Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba 

024 Coronária intervenciók 33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) 

ágba 

024 Coronária intervenciók 33987 Coronaria stent beültetés OM (obtus 

marginalis) ágba 

024 Coronária intervenciók 33988 Coronaria stent beültetés IM (intermedier) 

ágba 

024 Coronária intervenciók 33989 Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) 

ágba 

024 Coronária intervenciók 3398A Coronaria stent beültetés bypass ágba 

024 Coronária intervenciók 53963 Coronaria angioplastica, PTCA, 

elváltozásonként 

024 Coronária intervenciók 53966 Coronaria angioplastica, PTCA, további 

coronaria ágon 

024 Coronária intervenciók 5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) 

ágon 

024 Coronária intervenciók 5396G Coronaria angioplastica IVP (r. 

interventricularis posterior) ágon 

024 Coronária intervenciók 5396H Coronaria angioplastica RV (r. 

retroventricularis) ágon 

024 Coronária intervenciók 5396I Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső 

leszálló) ágon 

024 Coronária intervenciók 5396J Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon 
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024 Coronária intervenciók 5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) 

ágon 

024 Coronária intervenciók 5396L Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) 

ágon 

024 Coronária intervenciók 5396M Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon 

024 Coronária intervenciók 5396N Coronaria angioplastica LM (bal coronaria fő) 

ágon 

024 Coronária intervenciók 5396O Coronaria angioplastica bypass ágon 

024 Coronária intervenciók 86456 Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

024 Coronária intervenciók 86457 Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

további coronaria ágon 

024 Coronária intervenciók 86458 Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

RCA (jobb coronaria) ágon 

024 Coronária intervenciók 86459 Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

IVP (r. interventricularis posterior) ágon 

024 Coronária intervenciók 8645A Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

RV (r. retroventricularis) ágon 

024 Coronária intervenciók 8645B Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

LAD-RDA (elülső leszálló) ágon 

024 Coronária intervenciók 8645C Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia D 

(r. diagonalis) ágon 

024 Coronária intervenciók 8645D Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

CX (r. circumflexus) ágon 

024 Coronária intervenciók 8645E Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

OM (obtus marginalis) ágon 

024 Coronária intervenciók 8645F Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia IM 

(intermedier) ágon 

024 Coronária intervenciók 8645G Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

LM (bal coronaria fő) ágon 

024 Coronária intervenciók 8645H Intracoronáriás nyomásgrádiens 

meghatározással kiegészített coronarografia 

bypass ágon 
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025 A szív elektrofiziológiai 

vizsgálata, nagy és 

radiofrekvenciás ablációk 

86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio 

025 A szív elektrofiziológiai 

vizsgálata, nagy és 

radiofrekvenciás ablációk 

86453 Radiofrekvenciás katéter abláció 

025 A szív elektrofiziológiai 

vizsgálata, nagy és 

radiofrekvenciás ablációk 

86454 Radiofrekvenciás katéteres abláció 

elektroanatómiai térképezőrendszer 

segítségével 

025 A szív elektrofiziológiai 

vizsgálata, nagy és 

radiofrekvenciás ablációk 

86455 A szív elektrofiziológiai vizsgálata 
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2. számú melléklet a 287/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet 6. számú melléklete szerint 

Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére 

(Járóbeteg-szakellátás esetén szakrendelésenként) 

A jelentés adattartalma a következő: 

Intézmény kódja Intézmény 

telephelye 

Szakrendelés 

(járó) 

Listára kerülés 

dátuma 

[éééé/hh/nn] 

Napi 

sorszám 

Azonnali (akut) 

beavatkozás 

(A)/Halaszt- 

ható  

beavatkozás (H) 

/Keresőképte- 

lenség miatti 

beavatkozás (K) 

Esemény* Esemény dátuma 

[ééééhhnn]** 

  

* Események 

Az adott hónap 

során ellátott 

betegek 

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben normál rend szerint NOR 

Ellátást a beteg megkapta a jelentő intézményben, de valamilyen szakmai ok vagy a 

keresőképtelenség miatti soron kívüliség miatt a listához képest előrehozva 

ELO 

  

Az adott hónap 

során nem ellátott 

betegek 

Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság) HSZ 

Halasztás kapacitáshiány miatt HKH 

Halasztás a beteg kérésére HBK 

A beteg nem jelent meg NJM 

Egyéb okból aktualitását vesztette EOA 

Nincs esemény (várakozás) NES 

** Esemény dátuma: Csak igénybevett ellátás estén kitöltendő 
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Szakma  Megnevezése 

Ellátás 
Beavatkozás 
megnevezése 

Beavatkozás 
megnevezése 

Ellátás javallatai 

    

Ellátás ellenjavallatai 

  

A várólistára való 
felkerülés eü. 

állapotbeli feltételei 

  
  

A várólistára való 
lekerülés eü. 

állapotbeli feltételei 

  
  

A várólistáról való 
felkerülés időpontjától 
eltérő ellátási sorrend 

indokoltsága 

  
  

 


