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1. Rehabilitációs ellátási program alapú 

ellátási csoportok (REPCS) listája 
**Főcsoport: 01 Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció 

01 011A Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció alap 

programja 

01 011B Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

bővített programja 

 

**Főcsoport: 02 Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM, Parkinson kór, postpolio szi, perifériás 

neuropathia és idegkárosodás, CP és NM betegségek kisgyermekkor után) okozta 

funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

02 021A Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció 

ellátási alap programja 

02 021B Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt szükséges rehabilitáció 

ellátási alap programja 

02 022A Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében kialakult felnőttkori funkciózavar 

/ fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

02 023A Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási alap programja 

02 024A Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

**Főcsoport: 03 Komplex kéz (felsővégtag) funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 
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03 031A Komplex traumás és nem traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

**Főcsoport: 04 Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus nekrózisok), 

daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta krónikus fájdalom 

és egyéb társuló funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

04 041A Osteoporosis és szövődményei következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció alap programja 

04 041B Osteoporosis és szövődményei következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció bővített programja 

04 042A Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció alap programja 

04 043A Ízületi és gerinc eredetű fájdalom okozta funkciózavarok / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció alap programja 

04 044A Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció alap programja 

 

**Főcsoport: 05 Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív, immunpathológiai) okozta funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

05 051A Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció alap programja 

05 052A Degeneratív reumatológiai állapotok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció alap programja 

05 053B Immunpatológiai – szisztémás autoimmun betegségek miatt szükséges rehabilitáció bővített 

programja 

 

**Főcsoport: 06 Gyulladásos (beleértve a szeptikus kórformákat is - osteomyelitis) és egyéb, elsősorban 

vaszkuláris (perifériás érbetegségek) kórformák okozta funkciózavar / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció 

06 061B Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság szükséges 

rehabilitáció (REP)bővített programja 

06 062A Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

06 063A Diabeteses láb szövődményei következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció alap programja 

 

**Főcsoport: 07 Amputációt (posttraumás, vascularis vagy malignus betegség miatt) követően és 

dysmelia miatt kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

07 071A Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási alap programja 

07 071B Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási bővített programja 

07 072A Perifériás érbetegség miatti amputációt követően szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

07 073A Dysmelia okozta végtaghiány ill. rendellenesség következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

07 073B Dysmelia okozta végtaghiány ill. rendellenesség következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

**Főcsoport: 08 Égésbetegség, fagyás, maródás és súlyos, kiterjedt lágyrész sérülések, valamint 

lymphoedema okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

08 081B Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció bővített programja 

08 082A Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció alap programja 
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08 082B Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció bővített programja 

 

**Főcsoport: 09 Akutan előforduló komplex sérülések  és krónikus fogyatékossággal élő egyént ért 

sérülések okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

09 091A Multitrauma, polytrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási alap programja 

09 091B Multitrauma, polytrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási bővített programja 

09 092A Fogyatékos személyeket ért baleset, ill. komplikált monotrauma következtében kialakult 

funkciózavar / miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

09 092B Fogyatékos személyeket ért baleset, ill. komplikált monotrauma következtében kialakult 

funkciózavar / miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

**Főcsoport: 10 Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 

10 101B Táplálás, nyelés és egyéb táplálék-felvételi akadályozottság miatt szükséges rehabilitáció ellátási 

bővített programja 

10 102A Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási alap programja 

10 102B Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási bővített programja 

10 103A Krónikus bélbetegség és malnutríciósorán kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

**Főcsoport: 11 Vizelet kiválasztás és ürítés zavarai okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 

11 111A Krónikus veseelégtelenség / vesetraszplantáció következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

**Főcsoport: 14 A koponyaagy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként 

kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

14 141B Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként kialakult 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

**Főcsoport: 15 A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeként kialakult 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

15 151B A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített 

programja 

 

**Főcsoport: 16 Rehabilitációs Ellátási Programok kardiológiai rehabilitációban 

16 161A Rehabilitációs Ellátási Program szívizom infarktus után szükséges rehabilitáció ellátási alap 

programja 

16 161B Rehabilitációs Ellátási Program szívizom infarktus után szükséges rehabilitáció ellátási bővített 

programja 

16 162A Rehabilitációs Ellátási Program szívműtét/érműtét után észlelt funkciózavar/ fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

16 162B Rehabilitációs Ellátási Program szívműtét/érműtét után észlelt funkciózavar/ fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

16 163A Rehabilitációs Ellátási Program egyéb szívbetegséggel élőknél  rehabilitáció ellátási alap 

programja 

16 163B Rehabilitációs Ellátási Program egyéb szívbetegséggel élőknél rehabilitáció ellátási bővített 

programja 
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**Főcsoport: 17 Légzészavar / pulmonalis betegségek következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

17 171A TBC következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási 

programja szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

17 172A COPD következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

ellátási program alap programja 

17 173A Restriktív légzészavarok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási alap programja 

17 174A Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási alap programja 

17 175A Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi műtétek után szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

17 176A Tüdőtranszplantációt követően szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

**Főcsoport: 18 Kongenitális és gyermekkori kezdetű és életkorhoz kötött másodlagos komplikációk 

mozgászavarokban (Cerebralis paresis, Meningomyelokele, Gerinc strukturális 

elváltozásai, Speciális vázrendszeri szisztémás betegségek, Ritka veleszületett 

rendellenességek, Újszülöttkori plexus brach sérülés) amelyek miatt szükséges a 

rehabilitáció 

18 181A Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási alap programja 

18 181B Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási bővített programja 

18 182A Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási alap programja 

18 182B Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási bővített programja 

18 183A Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

18 183B Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

18 184A Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

18 184B Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

18 185A Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

18 185B Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 
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2. Rehabilitációs ellátási program alapú 

ellátási csoportok (REPCS) diagnózisainak 

és beavatkozásainak besorolási táblázatai 
 

**** Főcsoport: 01 Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 

**** 011A  Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata 

D3330 Agyidegek jóindulatú daganata 

D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata 

D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata 

D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n. 

G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás 

G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás 

G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n. 

G01H0 *Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

G0200 *Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben 

G0210 *Agyhártyagyulladás mycosisokban 

G0280 *Agyhártyagyulladás egyéb más. oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás 

G0310 Idült agyhártyagyulladás 

G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret] 

G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás 

G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n. 

G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás 

G0410 Trópusi spasticus paraplegia 

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 

G0500 *Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510 *Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520 *Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 

G0580 *Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 
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G0600 Intracranialis tályog és granuloma 

G0610 Intraspinalis tályog és granuloma 

G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n. 

G07H0 *Intracranialis, intraspinalis tályog, granuloma másh. o. betegségekben 

G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis 

G09H0 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei 

G4600 Arteria cerebri media syndroma (I66.0+) 

G4610 Arteria cerebri anterior syndroma (I66.1+) 

G4620 Arteria cerebri posterior syndroma (I66.2+) 

G4630 Agytörzsi szélütés (stroke) syndroma (I60-I67+) 

G4640 Kisagyi stroke syndroma (I60-I67+) 

G4650 Tisztán motoros lacunaris syndroma (I60-I67+) 

G4660 *Tisztán szenzoros lacunáris syndroma (I60-I67+) 

G4670 *Egyéb lacunáris syndromák (I60-I67+) 

G4680 *Egyéb éreredetű agyi syndromák agyi érbetegségekben (I60-I67+) 

G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom 

G6010 Refsum betegség 

G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom 

G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia 

G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak 

G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n. 

G6100 Guillain-Barré-syndroma 

G6110 Serum neuropathia 

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6290 Polyneuropathia k.m.n. 

G6300 *Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben 

G6310 *Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G6320 *Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 

G6330 *Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 

G6340 *Polyneuropathia táplálkozási hiány-syndromákban (E40-E64+) 

G6350 *Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) 

G6360 *Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) 

G6380 *Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben 

G9100 Kommunikáló hydrocephalus 

G9110 Elzáródásos hydrocephalus 

G9120 Normál nyomású hydrocephalus 

G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n. 

G9180 Egyéb hydrocephalus 

G9190 Hydrocephalus k.m.n. 

G9300 Agyi tömlők (cysták) 

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 

G9330 Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes 

G9340 Encephalopathia k.m.n. 

G9350 Agyi nyomásfokozódás 

G9360 Agyvizenyő 

G9370 Reye-syndroma 

G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések 

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n. 

G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei 

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 

I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 
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I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 

I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából 

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés 

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 

I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. 

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben 

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben 

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban 

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban 

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában 

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában 

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban 

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban 

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb 

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb 

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n. 

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n. 

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 

I6210 Extraduralis vérzés 

I6210 Extraduralis vérzés 

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 

I6380 Agyi infarctus, egyéb 

I6380 Agyi infarctus, egyéb 

I6390 Agyi infarctus, k.m.n. 

I6390 Agyi infarctus, k.m.n. 

I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 

I6750 Moyamoya-betegség 

I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 

I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o. 

I6800* Agyi amyloid érbetegség (E85.-+) 

I6810* Agyi ütőérgyulladás, máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

I6820* Agyi ütőérgyulladás egyéb máshova osztályozott betegségekben 
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I6880* Egyéb cerebrovascularis rendellenességek máshova oszt. betegségekben 

I6900 Pókhálóhártya alatti vérzés következményei 

I6910 Agyállományi vérzés következményei 

I6920 Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei 

I6930 Agyi infarctus következményei 

I6940 Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei 

I6980 Egyéb és k.m.n. cerebrovascularis betegségek következményei 

I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 Ütőérszűkület 

I7720 Ütőér repedés 

I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7750 Ütőér elhalás 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

I7800 Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica 

I7810 Naevus (nem-daganatos) 

I7880 A hajszálerek egyéb betegségei 

I7890 A hajszálerek betegsége, k.m.n. 

S0610 Traumás agyvizenyő 

S0620 Az agy diffúz sérülése 

S0630 Lokalizált agysérülés 

S0640 Epiduralis vérzés 

S0650 Traumás subduralis vérzés 

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés 

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel 

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések 

S0681 Traumás carotideo - cavernosus fistula 

S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

T9050 A koponyaűri sérülés késői hatása 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G8100 Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110 Féloldali spasticus bénulás 

G8190 Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8230 Petyhüdt tetraplegia 

G8240 Spasticus tetraplegia 

G8250 Tetraplegia k.m.n. 

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

I6910 Agyállományi vérzés következményei 

I6920 Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei 

R2600 Ataxiás járás 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R42H0 Szédülékenység 

R4700 Dysphasia és aphasia 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 
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U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index(enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1400 Figyelmi funkciók (nincs probléma) 

b1401 Figyelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1402 Figyelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1403 Figyelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1404 Figyelmi funkciók (totális probléma) 

b1670 Nyelvi mentális funkciók (nincs probléma) 

b1671 Nyelvi mentális funkciók (enyhe probléma) 

b1672 Nyelvi mentális funkciók (mérsékelt probléma) 

b1673 Nyelvi mentális funkciók (súlyos probléma) 

b1674 Nyelvi mentális funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d3300 Beszéd (nincs probléma) 

d3301 Beszéd (enyhe probléma) 

d3302 Beszéd (mérsékelt probléma) 

d3303 Beszéd (súlyos probléma) 

d3304 Beszéd (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 
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d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

94003 Facialis torna 

94200 Rágóizomgyakorlatok 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 
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94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

86634 TENS 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94712 Masszázs, kézzel 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

94702 Csoportos torna  

BEAVATKOZÁSOK "R" 

1929H Módosított mini mental state 

93611 Szociális ügyintézés 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 
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R011A Rehabilitációs terv készítése a 011A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább heti 2 alkalommal ,összesen legalább 

2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

**** 011B  Stroke utáni állapotban kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata 

D3330 Agyidegek jóindulatú daganata 

D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata 

D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata 

D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n. 

G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás 

G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás 

G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n. 

G01H0 *Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

G0200 *Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben 

G0210 *Agyhártyagyulladás mycosisokban 

G0280 *Agyhártyagyulladás egyéb más. oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás 

G0310 Idült agyhártyagyulladás 

G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret] 

G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás 

G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n. 

G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás 

G0410 Trópusi spasticus paraplegia 

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 
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G0500 *Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510 *Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520 *Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 

G0580 *Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 

G0600 Intracranialis tályog és granuloma 

G0610 Intraspinalis tályog és granuloma 

G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n. 

G07H0 * Intracranialis, intraspinalis tályog, granuloma másh. o. betegségekben 

G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis 

G09H0 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei 

G4600 * Arteria cerebri media syndroma (I66.0+) 

G4610 * Arteria cerebri anterior syndroma (I66.1+) 

G4620 * Arteria cerebri posterior syndroma (I66.2+) 

G4630 * Agytörzsi szélütés (stroke) syndroma (I60-I67+) 

G4640 * Kisagyi stroke syndroma (I60-I67+) 

G4650 * Tisztán motoros lacunaris syndroma (I60-I67+) 

G4660 * Tisztán szenzoros lacunáris syndroma (I60-I67+) 

G4670 * Egyéb lacunáris syndromák (I60-I67+) 

G4680 * Egyéb éreredetű agyi syndromák agyi érbetegségekben (I60-I67+) 

G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom 

G6010 Refsum betegség 

G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom 

G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia 

G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak 

G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n. 

G6100 Guillain-Barré-syndroma 

G6110 Serum neuropathia 

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6290 Polyneuropathia k.m.n. 

G6300 * Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben 

G6310 * Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G6320 * Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 

G6330 * Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 

G6340 * Polyneuropathia táplálkozási hiány-syndromákban (E40-E64+) 

G6350 * Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) 

G6360 * Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) 

G6380 * Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben 

G9100 Kommunikáló hydrocephalus 

G9110 Elzáródásos hydrocephalus 

G9120 Normál nyomású hydrocephalus 

G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n. 

G9180 Egyéb hydrocephalus 

G9190 Hydrocephalus k.m.n. 

G9300 Agyi tömlők (cysták) 

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 

G9330 Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes 

G9340 Encephalopathia k.m.n. 

G9350 Agyi nyomásfokozódás 

G9360 Agyvizenyő 

G9370 Reye-syndroma 

G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések 

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n. 

G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei 

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 
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I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 

I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 

I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából 

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés 

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 

I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. 

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben 

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben 

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban 

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban 

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában 

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában 

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban 

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban 

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb 

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb 

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n. 

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n. 

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 

I6210 Extraduralis vérzés 

I6210 Extraduralis vérzés 

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 

I6380 Agyi infarctus, egyéb 

I6380 Agyi infarctus, egyéb 

I6390 Agyi infarctus, k.m.n. 

I6390 Agyi infarctus, k.m.n. 

I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 

I6750 Moyamoya-betegség 

I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 
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I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o. 

I6800* Agyi amyloid érbetegség (E85.-+) 

I6810* Agyi ütőérgyulladás, máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

I6820* Agyi ütőérgyulladás egyéb máshova osztályozott betegségekben 

I6880* Egyéb cerebrovascularis rendellenességek máshova oszt. betegségekben 

I6900 Pókhálóhártya alatti vérzés következményei 

I6910 Agyállományi vérzés következményei 

I6920 Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei 

I6930 Agyi infarctus következményei 

I6940 Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei 

I6980 Egyéb és k.m.n. cerebrovascularis betegségek következményei 

I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 Ütőérszűkület 

I7720 Ütőér repedés 

I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7750 Ütőér elhalás 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

I7800 Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica 

I7810 Naevus (nem-daganatos) 

I7880 A hajszálerek egyéb betegségei 

I7890 A hajszálerek betegsége, k.m.n. 

S0610 Traumás agyvizenyő 

S0620 Az agy diffúz sérülése 

S0630 Lokalizált agysérülés 

S0640 Epiduralis vérzés 

S0650 Traumás subduralis vérzés 

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés 

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel 

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések 

S0681 Traumás carotideo - cavernosus fistula 

S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

T9050 A koponyaűri sérülés késői hatása 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G8100 Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110 Féloldali spasticus bénulás 

G8190 Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8230 Petyhüdt tetraplegia 

G8240 Spasticus tetraplegia 

G8250 Tetraplegia k.m.n. 

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

I6910 Agyállományi vérzés következményei 

I6920 Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei 

R2600 Ataxiás járás 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R42H0 Szédülékenység 



16 
 

R4700 Dysphasia és aphasia 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index(enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1400 Figyelmi funkciók (nincs probléma) 

b1401 Figyelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1402 Figyelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1403 Figyelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1404 Figyelmi funkciók (totális probléma) 

b1670 Nyelvi mentális funkciók (nincs probléma) 

b1671 Nyelvi mentális funkciók (enyhe probléma) 

b1672 Nyelvi mentális funkciók (mérsékelt probléma) 

b1673 Nyelvi mentális funkciók (súlyos probléma) 

b1674 Nyelvi mentális funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d3300 Beszéd (nincs probléma) 

d3301 Beszéd (enyhe probléma) 

d3302 Beszéd (mérsékelt probléma) 

d3303 Beszéd (súlyos probléma) 

d3304 Beszéd (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 
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d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat  

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

94003 Facialis torna 

94200 Rágóizomgyakorlatok 
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94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

94282 Palato-pharingealis elektroterápia 

94284 Garatizomzat elektromos ingerlése 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94712 Masszázs, kézzel 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna  

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat 

19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat 

19213 Kognitív folyamatok térképezése 

1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba 

1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) 

1929C Afázia neuropszichológiai próba II. 

1929H Módosított mini mental state 

1929H Módosított mini mental state 
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86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

93611 Szociális ügyintézés 

93611 Szociális ügyintézés 

93627 Zeneterápia 

94100 Beszédterápia 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94130 Dysphasia tréning 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

R011B Rehabilitációs terv készítése a 011B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább heti 3 alkalommal ,összesen legalább 5 

óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 
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**** Főcsoport: 02 Egyéb krónikus neurológiai betegségek (pl. SM, Parkinson kór, 

postpolio szi, perifériás neuropathia és idegkárosodás, CP és NM betegségek kisgyermekkor 

után) okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

 

**** 021A  Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás 

G1220 Mozgató neuron megbetegedés 

G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák 

G1290 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. 

G35H0 Sclerosis multiplex 

G7100 Izom dystrophia 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G1290 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. 

G8110 Féloldali spasticus bénulás 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8240 Spasticus tetraplegia 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

G9190 Hydrocephalus k.m.n. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 

R33H0 Vizeletrekedés 

R4780 Egyéb és nem meghatározott beszédzavarok 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index(enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1990 Mentális funkciók, nem meghatározott (nincs probléma) 

b1991 Mentális funkciók, nem meghatározott (enyhe probléma) 

b1992 Mentális funkciók, nem meghatározott (mérsékelt probléma) 

b1993 Mentális funkciók, nem meghatározott (súlyos probléma) 

b1994 Mentális funkciók, nem meghatározott (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 
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b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

12000 Szenzórium vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

12004 Érzőkör vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 
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19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

94003 Facialis torna 

94200 Rágóizomgyakorlatok 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86634 TENS 

8663A Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre 
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94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

1929H Módosított mini mental state 

1929H Módosított mini mental state 

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép 

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

93611 Szociális ügyintézés 

93611 Szociális ügyintézés 

94003 Facialis torna 

94100 Beszédterápia 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94130 Dysphasia tréning 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

BEAVATKOZÁSOK "S" 
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R021A Rehabilitációs terv készítése a 021A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen)ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 

2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

**** 021B  Sclerosis multiplex és egyéb progrediáló neurológiai betegség miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás 

G1220 Mozgató neuron megbetegedés 

G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák 

G1290 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. 

G35H0 Sclerosis multiplex 

G7100 Izom dystrophia 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G1290 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. 

G8110 Féloldali spasticus bénulás 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8240 Spasticus tetraplegia 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

G9190 Hydrocephalus k.m.n. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 

R33H0 Vizeletrekedés 

R4780 Egyéb és nem meghatározott beszédzavarok 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index(enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1990 Mentális funkciók, nem meghatározott (nincs probléma) 

b1991 Mentális funkciók, nem meghatározott (enyhe probléma) 

b1992 Mentális funkciók, nem meghatározott (mérsékelt probléma) 
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b1993 Mentális funkciók, nem meghatározott (súlyos probléma) 

b1994 Mentális funkciók, nem meghatározott (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 
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BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

94003 Facialis torna 

94200 Rágóizomgyakorlatok 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 



27 
 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

8663A Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre 

94282 Palato-pharingealis elektroterápia 

94284 Garatizomzat elektromos ingerlése 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat 

19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat 

19213 Kognitív folyamatok térképezése 

1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba 

1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) 

1929C Afázia neuropszichológiai próba II. 

1929H Módosított mini mental state 

1929H Módosított mini mental state 

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép 

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

93611 Szociális ügyintézés 

93611 Szociális ügyintézés 

93627 Zeneterápia 

94003 Facialis torna 
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94100 Beszédterápia 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94130 Dysphasia tréning 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

 

R021B Rehabilitációs terv készítése a 021B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen)ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N”  

 ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „Q” )legalább 2,5 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 75 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” 

legalább heti 4 alkalommal , összesen legalább 5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

**** 022A  Heine Medin betegség és cerebralis paresis, stb. következtében kialakult 

felnőttkori funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap 

programja 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
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B91H0 A gyermekbénulás következményei 

G1120 Késői kezdetű kisagyi ataxia 

G1130 Kisagyi ataxia károsodott DNA replicatióval 

G1140 Öröklődő spasticus paraplegia 

G1180 Egyéb öröklődő ataxiák 

G1190 Öröklődő ataxia k.m.n. 

G8000 Spasticus agyi bénulás 

G8010 Spasticus kétoldali bénulás 

G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás 

G8030 Dyskineticus agyi bénulás 

G8040 Ataxiás agyi bénulás 

G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

B91H0 A gyermekbénulás következményei 

G8190 Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8230 Petyhüdt tetraplegia 

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7150 Az ízületek stabilitási funkciói (nincs probléma) 

b7151 Az ízületek stabilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7152 Az ízületek stabilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7153 Az ízületek stabilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7154 Az ízületek stabilitási funkciói (totális probléma) 
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b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 
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12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

95710 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "P” 

86041 Rövidhullám kezelés 

86042 Mikrohullám kezelés 

86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86121 Kryotherapia localis 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86313 Kowarschik galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 
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86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

94880 Medencefürdő 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

9488H Iszappakolás testtájanként 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

83200 Sínezés, kézen 

93611 Szociális ügyintézés 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

R022A Rehabilitációs terv készítése a 022A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N”  ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1,5 óra 



33 
 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 

3 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

**** 023A  Perifériás neuropathia következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

B0220+ Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel 

E1040+ Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1140+ Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

F1010 Alkohol okozta káros használat (abuzus) 

G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n. 

G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n. 

G5890 Mononeuropathia, k.m.n. 

G6100 Guillain-Barré-syndroma 

G6110 Serum neuropathia 

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G6290 Polyneuropathia k.m.n. 

G6320* Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

B0220+ Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

M6240 Izomcontractura 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n. 

M7960 Végtagfájdalom 

R2600 Ataxiás járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

T8180 A kezelés egyéb szövődményei, m.n.o. 

T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya 

T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc 

T96H0 Kábítószerek, gyógyszerek, biol.anyagok okozta mérgezés következményei 

T97H0 Elsősorban nem gyógyszer-anyagok okozta mérgezés következményei 

T9810 Egyéb és k.m.n. külső okok következményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 
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b1340 Alvásfunkciók (nincs probléma) 

b1341 Alvásfunkciók (enyhe probléma) 

b1342 Alvásfunkciók (mérsékelt probléma) 

b1343 Alvásfunkciók (súlyos probléma) 

b1344 Alvásfunkciók (totális probléma) 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 
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11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86041 Rövidhullám kezelés 

86042 Mikrohullám kezelés 

86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86313 Kowarschik galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 
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8631E Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis elektrostimuláció 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

83200 Sínezés, kézen 

93611 Szociális ügyintézés 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

R023A Rehabilitációs terv készítése a 023A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 

2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "P") 
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**** 024A  Parkinson kór esetén szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G20H0 Parkinson-kór 

G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus 

G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus 

G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus 

G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus 

G2190 Másodlagos parkinsonismus k.m.n. 

G22H0* Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G20H0 Parkinson-kór 

G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus 

G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus 

G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus 

G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus 

G2190 Másodlagos parkinsonismus k.m.n. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2930 Rendellenes testtartás 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1100 Tudati funkciók (nincs probléma) 

b1101 Tudati funkciók (enyhe probléma) 

b1102 Tudati funkciók (mérsékelt probléma) 

b1103 Tudati funkciók (súlyos probléma) 

b1104 Tudati funkciók (totális probléma) 

b1990 Mentális funkciók, nem meghatározott (nincs probléma) 

b1991 Mentális funkciók, nem meghatározott (enyhe probléma) 

b1992 Mentális funkciók, nem meghatározott (mérsékelt probléma) 

b1993 Mentális funkciók, nem meghatározott (súlyos probléma) 

b1994 Mentális funkciók, nem meghatározott (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7650 Akaratlan mozgási funkciók (nincs probléma) 

b7651 Akaratlan mozgási funkciók (enyhe probléma) 

b7652 Akaratlan mozgási funkciók (mérsékelt probléma) 

b7653 Akaratlan mozgási funkciók (súlyos probléma) 

b7654 Akaratlan mozgási funkciók (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 
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d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4400 Finom kézmozdulatok (nincs probléma) 

d4401 Finom kézmozdulatok (enyhe probléma) 

d4402 Finom kézmozdulatok (mérsékelt probléma) 

d4403 Finom kézmozdulatok (súlyos probléma) 

d4404 Finom kézmozdulatok (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88870 Keringésjavító fizioterápia 
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94003 Facialis torna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

1929H Módosított mini mental state 

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép 

93611 Szociális ügyintézés 

94110 Beszédtréning 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 
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96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

R024A Rehabilitációs terv készítése a 024A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen)ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K”  ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 

2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "P") 

 

**** Főcsoport: 03 Komplex kéz (felsővégtag) funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció 

**** 031A  Komplex traumás és nem traumás kéz (felsővégtag) funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül 

D1600 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 

D1610 A felső végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 

D1620 Az alsó végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 

D1621 Combcsont jóindulatú daganata 

D1622 Lábszárcsontok jóindulatú daganata 
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D1630 Az alsó végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 

D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata 

D1642 Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata 

D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata 

D1660 Gerinc jóindulatú daganata 

D1670 Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata 

D1680 Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont jóindulatú daganata 

D1690 Csont és izületi porc jóindulatú daganata, k.m.n. 

G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás 

G0410 Trópusi spasticus paraplegia 

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 

G0500* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 

G0580* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 

G0600 Intracranialis tályog és granuloma 

G0610 Intraspinalis tályog és granuloma 

G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n. 

G07H0* Intracranialis, intraspinalis tályog, granuloma másh. o. betegségekben 

G09H0 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei 

G10H0 Huntington-kór 

G1100 Veleszületett, non-progressiv ataxia 

G1110 Korai kisagyi ataxia 

G1120 Késői kezdetű kisagyi ataxia 

G1130 Kisagyi ataxia károsodott DNA replicatióval 

G1140 Öröklődő spasticus paraplegia 

G1180 Egyéb öröklődő ataxiák 

G1190 Öröklődő ataxia k.m.n. 

G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann] 

G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás 

G1220 Mozgató neuron megbetegedés 

G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák 

G1290 Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. 

G1300* Paraneoplasticus neuromyopathia és neuropathia 

G1310* Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása daganatos betegségekben 

G1320* Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása myxoedemában (E00.1+) 

G1380* Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása egyéb másh.o. bet.gekben 

G20H0 Parkinson-kór 

G2100 Rosszindulatú neurolepticus syndroma 

G2110 Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus 

G2120 Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus 

G2130 Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus 

G2180 Egyéb másodlagos parkinsonismus 

G2190 Másodlagos parkinsonismus k.m.n. 

G22H0* Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben 

G2300 Hallervorden-Spatz betegség 

G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia 

G2320 Striatonigralis elfajulás 

G2380 A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései 

G2390 A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége 

G2400 Gyógyszer kiváltotta dystonia 

G2410 Idiopathiás familiaris dystonia 

G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia 

G2430 Spasticus torticollis 

G2440 Idiopathiás orofacialis dystonia 

G2450 Szemhéjgörcs (blepharospasmus) 

G2480 Egyéb dystonia 

G2490 Dystonia, k.m.n. 
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G2500 Essentialis tremor 

G2510 Gyógyszer-indukálta tremor 

G2520 Egyéb meghatározott tremorok 

G2530 Myoclonus 

G2540 Gyógyszer-indukálta chorea 

G2550 Egyéb chorea 

G2560 Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek 

G2580 Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek 

G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n. 

G3100 Körülírt agyi sorvadás 

G3110 Aggkori agyi elfajulás, m.n.o. 

G3120 Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás 

G3180 Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek 

G3190 Idegrendszeri elfajulásos betegség k.m.n. 

G3200* A gerincvelő szubakut kombinált elfajulása másh. o. betegségekben 

G3280* A közp. idegrendszer egyéb meghat. elváltozásai más. o. betegségekben 

G35H0 Sclerosis multiplex 

G3600 A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic] 

G3610 Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst] 

G3680 Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio 

G3690 Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n. 

G3700 Diffúz sclerosis 

G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója 

G3720 A híd centrális myelinolysise 

G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében 

G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis 

G3750 Koncentrikus sclerosis [Baló] 

G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei 

G3790 A központi idegrendszer demyelinisatiós betegsége k.m.n. 

G5400 Plexus brachialis rendellenességek 

G5500* Gyök és plexus kompressziók daganatos megbetegedésekben (C00-D48+) 

G5510* Gyök és plexus kompressziók csigolya közti porckorong betegségekben 

G5520* Gyök és plexus kompressziók spondylosisban (M47.-+) 

G5530* Gyök és plexus kompressziók egyéb háti bántalmakban (M45-M46+, M48.-+) 

G5580* Egyéb gyök és plexus kompressziók egyéb másh. oszt. betegségekben 

G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma 

G5610 A n. medianus egyéb károsodásai 

G5620 A n. ulnaris károsodása 

G5630 A. n. radialis károsodása 

G5640 Causalgia 

G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái 

G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n. 

G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom 

G6010 Refsum betegség 

G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom 

G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia 

G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak 

G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n. 

G6100 Guillain-Barré-syndroma 

G6110 Serum neuropathia 

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6290 Polyneuropathia k.m.n. 

G6300* Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben 

G6310* Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G6320* Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 
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G6330* Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 

G6340* Polyneuropathia táplálkozási hiány-syndromákban (E40-E64+) 

G6350* Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) 

G6360* Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) 

G6380* Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben 

G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései 

G7000 Myasthenia gravis 

G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések 

G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia 

G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek 

G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n. 

G7100 Izom dystrophia 

G7110 Myotoniás rendellenességek 

G7120 Veleszületett myopathiák 

G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o. 

G7180 Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei 

G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n. 

G7200 Gyógyszer okozta izombántalom 

G7210 Alkoholos izombántalom 

G7220 Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom 

G7230 Periódikus bénulás 

G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o. 

G7280 Egyéb meghatározott myopathiák 

G7290 Myopathia k.m.n. 

G7300* Myastheniás syndromák endocrin betegségekben 

G7310* Eaton-Lambert-syndroma (C80+) 

G7320* Egyéb myastheniás syndromák daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G7330* Myastheniás syndromák máshova osztályozott betegségekben 

G7340* Izombántalom máshova osztályozott fertőző és parazitás betegségekben 

G7350* Izombántalom endocrin betegségekben 

G7360* Izombántalom anyagcsere betegségekben 

G7370* Izombántalom máshova osztályozott betegségekben 

G8000Spasticus agyi bénulás 

G8010 Spasticus kétoldali bénulás 

G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás 

G8030 Dyskineticus agyi bénulás 

G8040 Ataxiás agyi bénulás 

G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

G8100 Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110 Féloldali spasticus bénulás 

G8190 Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8230 Petyhüdt tetraplegia 

G8240 Spasticus tetraplegia 

G8250 Tetraplegia k.m.n. 

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

G9300 Agyi tömlők (cysták) 

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 

G9330 Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes 

G9340 Encephalopathia k.m.n. 
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G9350 Agyi nyomásfokozódás 

G9360 Agyvizenyő 

G9370 Reye-syndroma 

G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések 

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n. 

G9500 Syringomyelia és syringobulbia 

G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak 

G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n. 

G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei 

G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége 

I7300 Raynaud-syndroma 

I7301 Raynaud-syndroma, primer 

I7302 Raynaud-syndroma, secunder 

I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I8080 Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken 

I8081 Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise 

I8090 Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú 

I8280 Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa 

I8281 Véna iliaca emboliája és thrombosisa 

I8282 Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa 

I8283 Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa 

I8286 Véna subclavia emboliája és thrombosisa 

I8287 Véna axillaris emboliája és thrombosisa 

I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás 

I8810 Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist 

I8880 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás 

I8890 Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 

M0000 Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0010 Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0020 Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0080 Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis 

M0090 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 

M0100* Meningococcus okozta izületi gyulladás (A39.8+) 

M0110* Gümőkór okozta izületi gyulladás (A18.0+) 

M0120* Arthritis Lyme-kórban (A69.2+) 

M0130* Ízületi gyulladás egyéb máshová osztályozott bakteriális betegségekben 

M0140* Rubeolás izületi gyulladás (B06.8+) 

M0150* Ízületi gyulladás egyéb, máshová osztályozott vírusbetegségekben 

M0160* Ízületi gyulladás gombás fertőzésekben (B35-B49+) 

M0180* Arthritis egyéb, máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

M0200 Arthropathia intestinalis bypass után 

M0210 Dysenteriát követő arthropathia 

M0220 Postimmunisatiós arthropathia 

M0230 Reiter-betegség 

M0280 Egyéb reaktív arthropathiák 

M0290 Reaktív arthropathia, k.m.n. 

M0300* Meningococcus fertőzést követő arthritis (A39.8+) 

M0310* Syphilises fertőzést követő arthropathia 

M0320* Egyéb fertőzés utáni arthropathia máshová oszt. betegségekben 

M0360* Reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben 
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M0500 Felty-syndroma 

M0510+ Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 

M0520 Rheumatoid érgyulladás 

M0530+ Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével 

M0580 Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis 

M0590 Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n. 

M0600 Seronegativ rheumatoid arthritis 

M0610 Felnőttkori kezdetű Still-betegség 

M0620 Rheumatoid bursitis 

M0630 Rheumatoid csomó 

M0640 Gyulladásos polyarthropathia 

M0680 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis 

M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n. 

M0700* Distalis interphalangealis izületet érintő arthropathia psoriatica 

M0710* Arthritis mutilans (L40.5+) 

M0720* Spondylitis psoriatica (L40.5+) 

M0730* Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+) 

M0740* Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+) 

M0750* Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+) 

M0760* Egyéb enteropathiás arthropathiák 

M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás 

M0810 Fiatalkori spondylitis ankylopoetica 

M0820 Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis 

M0830 Fiatalkori seronegativ polyarthritis 

M0840 Kevés izületet érintő fiatalkori izületi gyulladás 

M0880 Egyéb fiatalkori izületi gyulladás 

M0890 Fiatalkori izületi gyulladás, k.m.n. 

M0900* Fiatalkori izületi gyulladás psoriasisban (L40.5+) 

M0910* Fiatalkori izületi gyulladás Crohn-betegségben [enteritis regionalis] 

M0920* Fiatalkori izületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+). 

M0980* Fiatalkori izületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben 

M1000 Idiopathiás köszvény 

M1010 Ólom-kiváltotta köszvény 

M1020 Gyógyszer-kiváltotta köszvény 

M1030 Vesefunkció-károsodás okozta köszvény 

M1040 Egyéb másodlagos köszvény 

M1090 Köszvény k.m.n. 

M1100 Hydroxyapatit lerakódásos betegség 

M1110 Familiaris chondrocalcinosis 

M1120 Chondrocalcinosis egyéb 

M1180 Egyéb, meghatározott kristály arthropathiák 

M1190 Kristály arthropathia, k.m.n. 

M1200 Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud] 

M1210 Kaschin-Beck betegség 

M1220 Villonodularis synovitis (pigmentált) 

M1230 Palindrom rheumatismus 

M1240 Intermittáló hydrarthrosis 

M1250 Sérüléses arthropathia 

M1280 Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o. 

M1300 Polyarthritis, k.m.n. 

M1310 Monoarthritis, m.n.o. 

M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 

M1390 Ízületi gyulladás, k.m.n. 

M1400* Enzimdefektus - más öröklődő betegségek okozta köszvényes arthropathia 

M1410* Kristály okozta arthropathia egyéb anyagcsere betegségekben 

M1420* Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 

M1430* Lipoid dermatoarthritis (E78.8+) 

M1440* Arthropathia amyloidosisban (E85.-+) 

M1450* Egyéb endocrin, táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben 

M1460* Neuropathiás arthropathia 
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M1480* Arthropathia máshova osztályozott, meghatározott betegségekben 

M1510 Heberden-csomók (arthropathiával) 

M1520 Bouchard csomók (arthropathiával) 

M1540 Erosiv osteoarthrosis 

M1800 Az I. carpometacarpalis izület kétoldali elsődleges arthrosisa 

M1810 Az I. carpometacarpalis izület egyéb elsődleges arthrosisa 

M1820 Az I. carpometacarpalis izület kétoldali posttraumás arthrosisa 

M1830 Az I. carpometacarpalis izület egyéb posttraumás arthrosisa 

M1840 Az I. carpometacarpalis izület egyéb, kétoldali, másodlagos arthrosisa 

M1850 Az I. carpometacarpalis izület egyéb, másodlagos arthrosisa 

M1890 Az I. carpometacarpalis izület arthrosisa, k.m.n. 

M1900 Egyéb elsődleges arthrosis 

M1910 Egyéb izületek posttraumás arthrosisa 

M1920 Egyéb másodlagos arthrosis 

M1980 Egyéb, meghatározott arthrosis 

M1990 Arthrosis, k.m.n. 

M2000 Kézujj(ak) deformitása 

M2100 Valgus deformitás, m.n.o. 

M2110 Varus deformitás, m.n.o. 

M2120 Flexiós deformitás 

M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett) 

M2140 Lúdtalp [pes planus] (szerzett) 

M2150 Szerzett karomállású kéz, tuskókéz, karomállású láb, tuskóláb 

M2160 Boka és láb egyéb szerzett deformitásai 

M2170 Végtaghossz különbsége (szerzett) 

M2180 A végtagok egyéb, meghatározott szerzett deformitásai 

M2190 Szerzett végtag deformitás, k.m.n. 

M2400 Szabad test az izületben 

M2410 Egyéb izületi porc rendellenességek 

M2420 Szalag-rendellenesség 

M2430 Pathologiás izületi dislocatio és subluxatio, m.n.o. 

M2440 Az izület visszatérő dislocatiója és subluxatiója 

M2450 Ízületi contractura 

M2460 Ízületi ankylosis 

M2470 Protrusio acetabuli 

M2480 Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. 

M2490 Ízületi elváltozás, k.m.n. 

M2500 Haemarthros 

M2510 Ízületi sipoly 

M2520 Lötyögő izület 

M2530 Az izület egyéb instabilitása 

M2540 Ízületi folyadékgyülem (effusio) 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M2570 Csontnövedék (osteophyta) 

M2580 Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M2590 Ízületi rendellenesség, k.m.n. 

M3000 Polyarteritis nodosa 

M3010 Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss] 

M3020 Fiatalkori polyarteritis 

M3030 Mucocutan nyirokcsomó syndroma [Kawasaki] 

M3080 Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok 

M3100 Túlérzékenységi angiitisek 

M3110 Thromboticus microangiopathia 

M3120 Letális midline granuloma 

M3130 Wegener-féle granulomatosis 

M3140 Aortaív-syndroma [Takayasu] 

M3150 Óriássejtes arteritis polymyalgia rheumaticával 

M3160 Egyéb óriássejtes artheritis 

M3180 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák 
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M3190 Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n. 

M3200 Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus 

M3210+ Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével 

M3280 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái 

M3290 Szisztémás lupus erythematosus, k.m.n. 

M3300 Fiatalkori dermatomyositis 

M3310 Egyéb dermatomyositis 

M3320 Polymyositis 

M3390 Dermatopolymyositis, k.m.n. 

M3400 Progresszív szisztémás sclerosis 

M3410 CR(E)ST-syndroma 

M3420 Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis 

M3480 Szisztémás sclerosis egyéb formái 

M3490 Szisztémás sclerosis, k.m.n. 

M3500 Sicca-syndroma [Sjögren] 

M3501 Sjögren szindróma primer exocrin tünetekkel 

M3502 Sjögren szindróma, primer non-exocrin tünetekkel 

M3503 Sjögren szindróma, secunder 

M3509 Sjögren szindróma, k.m.n. 

M3510 Egyéb overlap syndromák 

M3511 Kevert kötőszöveti betegség (MCTD) 

M3512 Nem differenciált autoimmun syndroma 

M3513 Antifoszfolipid syndroma, primer 

M3514 Antifoszfolipid syndroma, secunder 

M3519 Egyéb overlap syndroma k.m.n. 

M3520 Behçet-kór 

M3530 Polymyalgia rheumatica 

M3540 Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás 

M3550 Multifocalis fibrosclerosis 

M3560 Panniculitis recidivans [Weber-Christian] 

M3570 Hypermobilitas syndroma 

M3580 A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége 

M3590 A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n. 

M3600* Dermato(poly)myositis daganatos betegségben (C00-D48+) 

M3610* Arthropathia daganatos betegségben (C00-D48+) 

M3620* Haemophiliás arthropathia (D66-D68+) 

M3630* Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+) 

M3640* Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban 

M3680* A kötőszövet szisztémás rendellenességei másh. o. egyéb betegségekben 

M5000+ Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 

M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 

M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 

M5030 Egyéb, nyaki porckorong degeneratio 

M5080 Egyéb nyaki porckorong rendellenességek 

M5090 Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n. 

M6000 Fertőzéses myositis 

M6010 Interstitialis myositis 

M6020 A lágyrészek idegentest-granulomája, m.n.o. 

M6080 Egyéb myositis 

M6090 Myositis, k.m.n. 

M6100 Traumás eredetű myositis ossificians 

M6110 Progressiv myositis ossificians 

M6120 Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója 

M6130 Az izmok calcificatiója és ossificatiója égéssel társulva 

M6140 Egyéb meszesedés az izomban 

M6150 Egyéb ossificatio az izomban 

M6190 Calcificatio és ossificatio az izmokban, k.m.n. 

M6200 Izom-diastasis 

M6210 Az izmok egyéb (nem traumás) repedése 

M6220 Az izmok ischaemiás infarctusa 
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M6230 Immobilitás-syndroma (paraplegiás) 

M6240 Izomcontractura 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M6260 Izomrándulás 

M6280 Egyéb meghatározott izom-rendellenességek 

M6290 Izom-rendellenesség, k.m.n. 

M6300* Myositis máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

M6310* Myositis máshova osztályozott protozoon és parazitás fertőzésekben 

M6320* Myositis máshova osztályozott egyéb fertőző betegségekben 

M6330* Myositis sarcoidosisban (D86.8+) 

M6380* Az izmok egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben 

M6500 Ínhüvely tályog 

M6510 Egyéb fertőzéses tendinitis (synovitis) 

M6511 Tendovaginitis, tendovaginitis purulenta 

M6512 Mélytenyéri phlegmone 

M6520 Calcificáló tendinitis 

M6530 Pattanó ujj 

M6540 Processus styloideus radialis tenosynovitis [de Quervain] 

M6580 Egyéb synovitis és tenosynovitis 

M6590 Synovitis és tenosynovitis, k.m.n. 

M6600 Poplitealis cysta ruptura 

M6610 Synovialis ruptura 

M6620 Az extensor inak spontán rupturája 

M6630 A flexor inak spontán rupturája 

M6640 Egyéb inak spontán rupturája 

M6650 Nem meghatározott inak spontán rupturája 

M6700 Achilles ín rövidülés (szerzett) 

M6710 Az inak (ínhüvelyek) egyéb contracturái 

M6720 Synovialis hypertrophia, m.n.o. 

M6730 Átmeneti synovitis 

M6740 Ganglion 

M6780 A synovium és az in egyéb, meghatározott rendellenességei 

M6790 A synovium és az in rendellenessége, k.m.n. 

M7000 A kéz és a csukló idült crepitáló synovitise 

M7010 A kéz bursitise 

M7020 Olecranon bursitis 

M7030 A könyök egyéb bursitisei 

M7040 Praepatellaris bursitis 

M7050 A térd egyéb bursitisei 

M7060 Trochanter táji bursitis 

M7070 A csípő egyéb bursitisei 

M7080 Egyéb lágyrész-rendellenességek igénybevétel és nyomás következtében 

M7090 K.m.n.lágyrész-rendellenességek erőltetés és nyomás következtében 

M7100 Bursa tályog 

M7110 Egyéb infectiós bursitis 

M7120 A poplitealis árok synovialis cystája [Baker] 

M7130 A bursák egyéb cystái 

M7140 Calcium-lerakódás a bursában 

M7150 Egyéb bursitisek, m.n.o. 

M7180 Egyéb, meghatározott bursopathiák 

M7190 Bursopathia, k.m.n. 

M7200 A fascia palmaris fibromatosisa [Dupuytren] 

M7210 Bőrkeményedés, tyúkszem 

M7220 A fascia plantaris fibromatosisa 

M7230 Nodularis fasciitis 

M7240 Pseudosarcomatosus fibromatosis 

M7250 Fasciitis, m.n.o. 

M7280 Egyéb fibroblastos rendellenességek 

M7290 Fibroblastos rendellenesség, k.m.n. 

M7300* Gonococcus okozta bursitis (A54.4+) 
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M7310* Syphilis okozta bursitis (A52.7+) 

M7380* Egyéb lágyrészrendellenességek máshova osztályozott betegségekben 

M7500 A váll adhaesiv capsulitise 

M7510 Rotator köpeny syndroma 

M7520 Biceps tendinitis 

M7530 A váll calcificaló tendinitise 

M7540 A váll izület ütődéses syndromája 

M7550 Váll-bursitis 

M7580 Egyéb vállelváltozások 

M7590 Vállelváltozás, k.m.n. 

M7700 Epicondylitis medialis 

M7710 Epicondylitis lateralis 

M7720 A csukló periarthritise 

M7730 Calcaneus sarkantyú 

M7740 Metatarsalgia 

M7750 A lábfej egyéb enthesopathiája 

M7780 Egyéb enthesopathiák, m.n.o. 

M7790 Nem meghatározott enthesopathia, k.m.n. 

M7900 Rheumatismus, k.m.n. 

M7910 Izomfájdalom 

M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n. 

M7930 Panniculitis, k.m.n. 

M7940 Az (infrapatellaris) zsírpárna hypertrophiája 

M7950 A lágyrészekben visszamaradt idegentest 

M7960 Végtagfájdalom 

M7980 Egyéb, meghatározott lágyrészrendellenességek 

M7990 Lágyrész-rendellenesség, k.m.n. 

M8000 Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 

M8010 Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathologiás töréssel 

M8020 Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel 

M8030 Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathol. töréssel 

M8040 Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel 

M8050 Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel 

M8080 Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel 

M8090 Nem meghatározott osteoporosis pathologiás töréssel, k.m.n. 

M8091 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathologiás töréssel 

M8700 Idiopathiás asepticus csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8701 Idiopathiás asepticus csontelhalás válltájék 

M8702 Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar 

M8703 Idiopathiás asepticus csontelhalás alkar 

M8704 Idiopathiás asepticus csontelhalás kéz 

M8705 Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor 

M8706 Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 

M8707 Idiopathiás asepticus csontelhalás boka és lábfej 

M8708 Idiopathiás asepticus csontelhalás egyéb 

M8709 Idiopathiás asepticus csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8710 Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8711 Gyógyszer okozta csontelhalás válltájék 

M8712 Gyógyszer okozta csontelhalás felkar 

M8713 Gyógyszer okozta csontelhalás alkar 

M8714 Gyógyszer okozta csontelhalás kéz 

M8715 Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor 

M8716 Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 

M8717 Gyógyszer okozta csontelhalás boka és lábfej 

M8718 Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb 

M8719 Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8720 Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8721 Posttraumás csontelhalás válltájék 

M8722 Posttraumás csontelhalás felkar 

M8723 Posttraumás csontelhalás alkar 
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M8724 Posttraumás csontelhalás kéz 

M8725 Posttraumás csontelhalás medence és tompor 

M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 

M8727 Posttraumás csontelhalás boka és lábfej 

M8728 Posttraumás csontelhalás egyéb 

M8729 Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8730 Egyéb másodlagos csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8731 Egyéb másodlagos csontelhalás válltájék 

M8732 Egyéb másodlagos csontelhalás felkar 

M8733 Egyéb másodlagos csontelhalás alkar 

M8734 Egyéb másodlagos csontelhalás kéz 

M8735 Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor 

M8736 Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 

M8737 Egyéb másodlagos csontelhalás boka és lábfej 

M8738 Egyéb másodlagos csontelhalás egyéb 

M8739 Egyéb másodlagos csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8780 Egyéb csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8781 Egyéb csontelhalás válltájék 

M8782 Egyéb csontelhalás felkar 

M8783 Egyéb csontelhalás alkar 

M8784 Egyéb csontelhalás kéz 

M8785 Egyéb csontelhalás medence és tompor 

M8786 Egyéb csontelhalás lábszárcsont 

M8787 Egyéb csontelhalás boka és lábfej 

M8788 Egyéb csontelhalás egyéb 

M8789 Egyéb csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8790 Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció 

M8791 Csontelhalás, k.m.n. válltájék 

M8792 Csontelhalás, k.m.n. felkar 

M8793 Csontelhalás, k.m.n. alkar 

M8794 Csontelhalás, k.m.n. kéz 

M8795 Csontelhalás, k.m.n. medence és tompor 

M8796 Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont 

M8797 Csontelhalás, k.m.n. boka és lábfej 

M8798 Csontelhalás, k.m.n. egyéb 

M8799 Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció 

M8800 A koponya Paget-kórja 

M8880 Egyéb csontok Paget-kórja 

M8890 A csont Paget-kórja, k.m.n. 

M8900 Algoneurodystrophia 

M9000* Csont-gümőkór (A18.0+) 

M9010* Csonthártyagyulladás egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben 

M9020* Osteopathia egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben 

M9030* Csontelhalás keszonbetegségben (T70.3+) 

M9040* Haemoglobinopathia okozta csontelhalás (D50-D64+) 

M9050* Csontelhalás egyéb, máshová osztályozott betegségekben 

M9060* Osteitis deformans daganatos betegségekben (C00-D48+) 

M9070* Csonttörés rosszindulatú daganatos betegségekben (C00-D48+) 

M9080* Osteopathia egyéb máshová osztályozott betegségben 

M9200 A felkarcsont juvenilis osteochondrosisa 

M9210 A singcsont és orsócsont juvenilis osteochondrosisa 

M9220 A kéz juvenilis osteochondrosisa 

M9230 A felső végtag egyéb juvenilis osteochondrosisa 

M9300 A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű) 

M9310 Felnőttkori Kienböck-betegség 

M9320 Osteochondritis dissecans 

M9380 Egyéb meghatározott osteochondropathiák 

M9390 Osteochondropathia, k.m.n. 

M9600 Álizület fúzió vagy arthrodesis után 

M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 
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M9620 Besugárzás utáni kyphosis 

M9630 Postlaminectomiás kyphosis 

M9640 Műtét utáni lordosis 

M9650 Besugárzás utáni scoliosis 

M9660 Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9680 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

M9690 Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

M9900 Segmentalis és somaticus dysfunctio 

M9910 Komplex subluxatio (csigolya) 

M9920 A gerinccsatorna subluxatio okozta szűkülete 

M9930 A gerinccsatorna csontos szűkülete 

M9940 A gerinccsatorna kötőszövetes szűkülete 

M9950 A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete 

M9960 Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete 

M9970 Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete 

M9980 Egyéb biomechanikai károsodások 

M9990 Biomechanikai károsodás, k.m.n. 

R02H0 Üszkösödés m.n.o. 

S4200 Kulcscsont-törés 

S4210 Lapocka-törés 

S4220 A humerus proximális végének törése 

S4230 A humerus középső részének törése 

S4240 A humerus distalis végének törése 

S4270 A kulcscsont, lapocka és felkarcsont többszörös törése 

S4280 A váll és felkar egyéb részeinek törése 

S4290 A vállöv k.m.n. részének törése 

S4300 A váll ficama 

S4310 Az acromioclavicularis izület ficama 

S4320 A sternoclavicularis izület ficama 

S4330 A vállöv k.m.n. részének ficama 

S4340 A vállizület rándulása és húzódása 

S4350 Az acromioclavicularis izület rándulása és húzódása 

S4360 A sternoclavicularis izület rándulása és húzódása 

S4370 A vállöv k.m.n. részeinek rándulása és húzódása 

S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában 

S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában 

S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában 

S4430 A nervus axillaris sérülése 

S4440 A nervus musculocutaneus sérülése 

S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében 

S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében 

S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4500 Az arteria axillaris sérülése 

S4510 A felkar arteriájának sérülése 

S4520 Az axillaris vagy brachialis vena sérülése 

S4530 A váll és felkar felületes venájának sérülése 

S4570 A váll és felkar több erének sérülése 

S4580 A váll és felkar egyéb ereinek sérülése 

S4590 A váll és felkar k.m.n. erének sérülése 

S4600 A váll rotator köpenye inának sérülése 

S4610 A biceps és a hosszú fej inának sérülése 

S4620 A biceps egyéb részei izmának és inának sérülése 

S4630 A triceps izmának és inának sérülése 

S4670 A váll és felkar több izmának és inának sérülése 

S4680 A váll és felkar egyéb izmainak és inainak sérülése 

S4690 A váll és felkar k.m.n. izmának és inának sérülése 

S47H0 A váll és felkar összenyomatása 

S4800 A vállizület traumás amputatiója 

S4810 A felkar traumás amputatiója 
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S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 

S4970 A váll és felkar többszörös sérülése 

S5100 A könyök nyílt sebe 

S5170 Az alkar többszörös nyílt sebe 

S5180 Az alkar egyéb részeinek nyílt sebe 

S5190 Az alkar k.m.n. részének nyílt sebe 

S5200 A singcsont (ulna) proximalis végének törése 

S5210 Az orsócsont (radius) proximális végének törése 

S5220 A singcsont (ulna) testének törése 

S5230 Az orsócsont (radius) testének törése 

S5240 A sing- és orsócsont testének törése 

S5250 Az orsócsont (radius) distalis végének törése 

S5260 A sing- és orsócsont distalis végének törése 

S5270 Az alkar többszörös törése 

S5280 Az alkar egyéb részeinek törése 

S5290 Az alkar k.m.n. részének törése 

S5300 A radius fejecs ficama 

S5310 A könyök k.m.n. részének ficama 

S5320 Az orsócsont (radius) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5330 A singcsont (ulna) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5340 A könyök rándulása és húzódása 

S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében 

S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében 

S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében 

S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében 

S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében 

S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében 

S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében 

S5520 Az alkar vénáinak sérülése 

S5570 Az alkar több erének sérülése 

S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése 

S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése 

S5600 A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében 

S5610 A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5620 Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5630 A hüvelykujj feszítő-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5640 A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5650 Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5670 Több izom és ín sérülése az alkar szintjében 

S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 

S5700 A könyök összenyomatása 

S5780 Az alkar egyéb részeinek összenyomatása 

S5790 Az alkar k.m.n. részének összenyomatása 

S5800 A könyök traumás amputatiója 

S5810 Az alkar traumás amputatiója 

S5890 Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 

S5970 A könyök és alkar többszörös sérülése 

S6100 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül 

S6110 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével 

S6170 A csukló és kéz többszörös nyílt sebe 

S6180 A csukló és kéz más részeinek nyílt sebe 

S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe 

S6200 A kéz sajkacsontjának törése 

S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 

S6220 Az első metacarpus törése 

S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 

S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 

S6250 A hüvelykujj törése 
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S6260 A kéz egyéb ujjának törése 

S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 

S6300 A csukló ficama 

S6310 A kéz ujjának ficama 

S6320 A kéz ujjainak többszörös ficama 

S6330 A csukló szalagjának traumás szakadása 

S6340 A kéz ujjszalagjának szakadása a metacarpophal.-interphal. izületeknél 

S6350 A csukló rándulása és húzódása 

S6360 A kéz ujjainak rándulása és húzódása 

S6370 A kéz k.m.n. részeinek rándulása húzódása 

S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében 

S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6430 A hüvelykujj idegének sérülése 

S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése 

S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6500 Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6510 Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6520 Az arcus palmaris superficialis sérülése 

S6530 Az arcus palmaris profundus sérülése 

S6540 A hüvelykujj ereinek sérülése 

S6550 Az erek sérülése a kéz többi ujján 

S6570 Több ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6580 Egyéb erek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6590 K.m.n. ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6600 A musc.flexor poll.longus izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6610 A kéz egyéb ujja hajlító izma-ina sérülése csukló, kéz szintjében 

S6620 A hüvelyujj feszítő izmának-inának sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6630 A kéz egyéb ujja feszítő izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6640 A hüvelykujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6650 Egyéb ujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6660 Többszörös hajlító izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6670 Többszörös feszítő izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6680 Egyéb izmok és inak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6690 K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6700 A hüvelykujj és egyéb ujj/ak/ összenyomatása 

S6780 A csukló és kéz egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S6800 A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6810 Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6820 Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 

S6830 Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 

S6840 A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 

S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 

S6890 A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S6970 A csukló és kéz többszörös sérülése 

W91H0 Sugárzás k.m.n. típusa által okozott ártalom 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

F3400 Ciklotimia 

F3410 Disztimia 

F3480 Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar 

F3490 Nem-meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

I8900 Lymphoedema 
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I8901 Lymphoedema, m.n.o. 

I8902 Lymphangiectasia 

I8903 Lymphoedema chronica 

M1910 Egyéb izületek posttraumás arthrosisa 

M2120 Flexiós deformitás 

M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett) 

M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett) 

M2190 Szerzett végtag deformitás, k.m.n. 

M2450 Ízületi contractura 

M2530 Az izület egyéb instabilitása 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M6100 Traumás eredetű myositis ossificians 

M6240 Izomcontractura 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M7500 A váll adhaesiv capsulitise 

M7510 Rotator köpeny syndroma 

M7520 Biceps tendinitis 

M7530 A váll calcificaló tendinitise 

M7540 A váll izület ütődéses syndromája 

M7550 Váll-bursitis 

M7580 Egyéb vállelváltozások 

M7590 Vállelváltozás, k.m.n. 

M8400 Rosszul illeszkedve gyógyult csonttörés 

M8410 Össze nem forrt csonttörés [álizület] 

M8420 Csonttörés elhúzódó gyógyulása 

M8720 Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8721 Posttraumás csontelhalás válltájék 

M8722 Posttraumás csontelhalás felkar 

M8723 Posttraumás csontelhalás alkar 

M8724 Posttraumás csontelhalás kéz 

M8725 Posttraumás csontelhalás medence és tompor 

M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 

M8727 Posttraumás csontelhalás boka és lábfej 

M8728 Posttraumás csontelhalás egyéb 

M8729 Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8900 Algoneurodystrophia 

M9690 Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

M9990 Biomechanikai károsodás, k.m.n. 

R5200 Akut fájdalom 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

T1160 A felső végtag traumás amputatiója, szint k.m.n. 

T7960 Traumás izom-ischaemia 

T8700 A visszaültetett felső végtag(rész) szövődményei 

T9250 A felső végtag izom- és ínsérülésének következményei 

T9290 A felső végtag k.m.n. sérülésének következményei 

T9820 A trauma bizonyos szövődményeinek következményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 
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U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 

U0051 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (enyhe) 

U0052 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (közepesen súlyos) 

U0053 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (súlyos) 

U0061 Izomerő vizsgálat (enyhe) 

U0062 Izomerő vizsgálat (közepesen súlyos) 

U0063 Izomerő vizsgálat (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4400 Finom kézmozdulatok (nincs probléma) 

d4401 Finom kézmozdulatok (enyhe probléma) 

d4402 Finom kézmozdulatok (mérsékelt probléma) 

d4403 Finom kézmozdulatok (súlyos probléma) 

d4404 Finom kézmozdulatok (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 
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d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 
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BEAVATKOZÁSOK "P" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

94702 Csoportos torna 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

83200 Sínezés, kézen 

83210 Sínezés, ujjon 

83295 Orthesis kezelés 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén  

93611 Szociális ügyintézés 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 
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95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

R031A Rehabilitációs terv készítése a 031A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1,5 óra 

naponta, legalább 5-féle tevékenység naponta, ebből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 30 perc naponta,) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább 

heti 4 alkalommal , összesen legalább 5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

**** Főcsoport: 04 Metabolikus csontbetegségek (osteoporosis, osteomalácia, aszeptikus 

nekrózisok), daganatok, iatrogén ártalmak és más szervi rendellenességek okozta krónikus 

fájdalom és egyéb társuló funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

**** 041A Osteoporosis és szövődményei következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció alap programja 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

M8000 Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 

M8020 Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel 

M8050 Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel 

M8080 Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel 

M8090 Nem meghatározott osteoporosis pathologiás töréssel, k.m.n. 

M8120 Inaktivitási osteoporosis 

M8150 Idiopathiás osteoporosis 

M8160 Lokalizált osteoporosis [Lequesne] 

M8180 Egyéb osteoporosis 

M8190 Osteoporosis, k.m.n. 

M8192 Törés prevenciós gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték mellett 

M8330 Felnőttkori malnutritiós csontlágyulás 

M9660 Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9690 Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

M9960 Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete 
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"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2450 Ízületi contractura 

M3530 Polymyalgia rheumatica 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 Egyéb hátfájdalom 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

M6240 Izomcontractura 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2930 Rendellenes testtartás 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 
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d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J J 

 

 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve  

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 
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94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül  

94404 Járásgyakorlat járógéppel  

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok  

94406 Járáskészség fejlesztése  

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok  

94408 Manipulációs készség fejlesztése  

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel  

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna  

94530 Izomerősítő gyakorlatok  

94550 Gyógytorna relaxációs technikával   

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben   

94701 Egyéni torna  

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna  

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval  

95990 Kerekesszék használatának tanítása  

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása  

86041 Rövidhullám kezelés  

86316 Iontophoresis kezelés  

86318 Diadynamic-interferencia kezelés  

86630 Vázizom stimulátor  

86634 TENS  

86635 Számítógép vezérelt tens functio  

86911 Ultrahang kezelés  

86921 Magnetoterápia  

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon  

94602 Passzív kimozgatás több végtagon  

94640 Ízület mobilizálás  

94650 Gerinc mobilizálás  

94712 Masszázs, kézzel   

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben  

94880 Medencefürdő  

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos  

94702 Csoportos torna  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció  

1929H Módosított mini mental state  

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép  

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése  

93611 Szociális ügyintézés  

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában   

95290 Foglalkozás terápia (csoportos)  

95291 Foglalkozás terápia egyéni  

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)  

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás  

95620 Ergoterápia, kreatív terápia  

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása  

95650 Ergoterápia, írás tanítása  

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)  

95670 Ergoterápia, mentális tréning  

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)  

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel  

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel  
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96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)  

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

R041A Rehabilitációs terv készítése a 041A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N” ) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 

2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P”) 

 

**** 041B Osteoporosis és szövődményei következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

M8010 Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathologiás töréssel 

M8030 Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathol. töréssel 

M8040 Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel 

M8091 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathologiás töréssel 

M8100 Postmenopausalis osteoporosis 

M8110 Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis 

M8130 Sebészeti beavatkozást követő felszívódási zavar okozta osteoporosis 

M8140 Gyógyszer indukálta osteoporosis 

M8141 Gyógyszer indukálta osteoporosis (glükokortikoidok) 

M8142 Gyógyszer indukálta osteoporosis (antikonvulzánsok) 

M8143 Gyógyszer indukálta osteoporosis (analógok) 

M8144 Gyógyszer indukálta osteoporosis (szuppresszív dózisú tiroxin) 

M8145 Gyógyszer indukálta osteoporosis (K-vitamin antagonista antikoaguláns) 

M8146 Gyógyszer indukálta osteoporosis (heparin) 

M8191 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2450 Ízületi contractura 

M3530 Polymyalgia rheumatica 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 Egyéb hátfájdalom 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

M6240 Izomcontractura 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2930 Rendellenes testtartás 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 
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FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 
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d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve  

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül   

94404 Járásgyakorlat járógéppel   

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok  

94406 Járáskészség fejlesztése  

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok  

94408 Manipulációs készség fejlesztése  

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel  

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna  
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94530 Izomerősítő gyakorlatok  

94550 Gyógytorna relaxációs technikával   

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben   

94701 Egyéni torna  

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna  

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval  

95990 Kerekesszék használatának tanítása  

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása  

86041 Rövidhullám kezelés  

86316 Iontophoresis kezelés  

86318 Diadynamic-interferencia kezelés  

86630 Vázizom stimulátor  

86634 TENS  

86635 Számítógép vezérelt tens functio  

86911 Ultrahang kezelés  

86921 Magnetoterápia  

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon  

94602 Passzív kimozgatás több végtagon  

94640 Ízület mobilizálás  

94650 Gerinc mobilizálás  

94712 Masszázs, kézzel   

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben  

94880 Medencefürdő  

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás  

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos   

93616 Úszásoktatás 

94702 Csoportos torna  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos)  

95620 Ergoterápia, kreatív terápia  

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás  

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása  

95650 Ergoterápia, írás tanítása   

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka)  

95670 Ergoterápia, mentális tréning  

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában   

95291 Foglalkozás terápia egyéni  

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása)  

93611 Szociális ügyintézés  

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció  

1929H Módosított mini mental state  

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép   

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc)  

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc)  

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel  

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel  

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése   
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BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

R041B Rehabilitációs terv készítése a 041B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N” ) legalább 2,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 50 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 

2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P”) 

 

**** 042A  Daganatos fájdalom és következményes funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 

C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 

C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 

C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 

C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 

C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 

C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 

C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 

C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 

C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 

C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 

C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 

C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 

C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 

C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 

C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 

C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 

C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 

C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 

C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 

C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 

C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 

C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 

C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 

C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 

C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 

C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 

C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 

C0234 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 

C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
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C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 

C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 

C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 

C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 

C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 

C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 

C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 

C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 

C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 

C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 

C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 

C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 

C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 

C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 

C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 

C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 

C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 

C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 

C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 

C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 

C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 

C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 

C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 

C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 

C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 

C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 

C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 

C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 

C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 

C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 

C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 

C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 

C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
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C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 

C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 

C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 

C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 

C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 

C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 

C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 

C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 

C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 

C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 

C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 

C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 

C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 

C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 

C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 

C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 

C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 

C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 

C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 

C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium 

C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 

C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 

C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 

C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 

C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 

C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 

C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 

C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 

C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 

C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 

C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 

C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 

C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 

C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 

C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 

C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 

C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 

C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 

C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 

C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 

C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 

C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 

C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 

C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 

C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 

C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 

C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 

C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 

C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 

C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 

C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 

C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 

C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 

C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 

C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 

C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 

C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 

C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 

C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 

C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 



70 
 

C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 

C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 

C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 

C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 

C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 

C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 

C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 

C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 

C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 

C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 

C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 

C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 

C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 

C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 

C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 

C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 

C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád. 

C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 

C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 

C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 

C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 

C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 

C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 

C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 

C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 

C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 

C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 

C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 

C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 

C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 

C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 

C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 

C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 

C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 

C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 

C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 

C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 

C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 

C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 

C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 

C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 

C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 

C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 

C1720 Ileum rosszindulatú daganata 

C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 

C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 

C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata 

C2200 Májsejt rák 

C2210 Intrahepaticus epeút rák 
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C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

C2230 A máj angiosarcomája 

C2240 A máj egyéb sarcomái 

C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 

C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata 

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C2610 Lép rosszindulatú daganata 

C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben 

C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 

C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3010 Középfül rosszindulatú daganata 

C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium 

C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium 

C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 

C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 

C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 

C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 

C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 

C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 

C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 

C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 

C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 

C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
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C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C3200 Glottis rosszindulatú daganata 

C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium 

C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium 

C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium 

C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 

C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 

C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 

C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 

C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 

C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 

C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 

C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 

C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 

C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium 

C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium 

C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 

C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C33H0 A légcső rosszindulatú daganata 

C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 

C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 

C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 

C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 

C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata 

C3800 Szív rosszindulatú daganata 

C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 

C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 

C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 

C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata 

C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül 

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4021 Combcsont rosszindulatú daganata 

C4022 Lábszárcsontok rosszindulatú daganata 

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
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C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 

C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 

C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 

C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 

C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 

C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 

C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 

C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 

C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 

C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 

C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata 

C4401 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 

C4402 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 

C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 

C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 

C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 

C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 

C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata 

C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 

C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt 

C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 

C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 

C4500 A mellhártya mesotheliomája 

C4510 A hashártya mesotheliomája 

C4520 A szívburok mesotheliomája 

C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 

C4590 Mesothelioma, k.m.n. 

C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 

C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 

C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 

C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 

C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 

C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 

C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 

C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
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C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 

C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 

C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 

C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 

C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 

C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 

C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 

C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 

C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 

C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 

C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 

C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 

C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 

C5120 Csikló rosszindulatú daganata 

C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 

C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 

C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 

C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 

C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 

C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata 

C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata 

C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata 

C5730 Parametrium rosszindulatú daganata 

C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata 

C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 

C6000 Fityma rosszindulatú daganata 

C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 

C6020 Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 

C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
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C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 

C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 

C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 

C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 

C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata 

C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 

C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 

C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 

C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 

C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 

C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 

C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 

C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 

C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 

C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 

C6770 Urachus rosszindulatú daganata 

C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 

C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 

C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 

C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 

C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 

C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 

C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 

C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 

C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 

C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 

C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 

C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 

C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 

C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 

C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 

C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 

C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 

C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 

C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 

C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata 

C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata 

C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 

C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C7500 Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata 

C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 

C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata 

C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 

C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata 

C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata 

C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n. 

C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 

C7610 Mellkas rosszindulatú daganata 

C7620 Has rosszindulatú daganata 

C7630 Medence rosszindulatú daganata 

C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata 

C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata 

C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata 

C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 

C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 

C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 

C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 

C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 

C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 

C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 

C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 

C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 

C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 

C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 

C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 

C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 

C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 

C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 

C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 

C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 

C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 

C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 

C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 

C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 

C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 

C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül 

C8100 Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly 

C8110 Hodgkin kór, nodularis sclerosis 

C8120 Hodgkin kór, kevert sejtesség 

C8130 Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés 

C8170 Hodgkin-kór egyéb formája 

C8190 Hodgkin kór, k.m.n. 

C8200 Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis 

C8210 Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis 

C8220 Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis 

C8270 A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai 

C8290 Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. 

C8300 Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz) 

C8310 Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz) 

C8320 Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz) 

C8330 Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz) 
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C8340 Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz) 

C8350 Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz) 

C8360 Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz) 

C8370 Burkitt-lymphoma 

C8380 A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai 

C8390 Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. 

C8400 Mycosis fungoides 

C8410 Sézary-kór 

C8420 T-zónás lymphoma 

C8430 Lymphoepithelialis lymphoma 

C8440 Perifériás T-sejtes lymphoma 

C8450 Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák 

C8500 Lymphosarcoma 

C8510 B-sejtes lymphoma, k.m.n. 

C8570 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai 

C8590 Non-Hodgkin lymphoma k.m.n. 

C8800 Waldenström macroglobulinaemia 

C8810 Alfa nehézlánc-betegség 

C8820 Gamma nehézlánc-betegség 

C8830 Immunoproliferativ vékonybél betegség 

C8870 Egyéb rosszindulatú Immunoproliferativ betegségek 

C8890 Rosszindulatú Immunoproliferativ betegség k.m.n. 

C9000 Myeloma multiplex 

C9010 Plasmasejtes leukaemia 

C9020 Plasmocytoma, extramedullaris 

C9100 Heveny lymphoblastos leukaemia 

C9101 Heveny lymphoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9102 Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás 

C9110 Krónikus lymphocytás leukaemia 

C9120 Szubakut lymphocytás leukaemia 

C9130 Prolymphocytás leukaemia 

C9140 Szőrös-sejtes leukaemia 

C9150 Felnőttkori T-sejtes leukaemia 

C9170 Egyéb lymphoid leukaemia 

C9190 Lymphoid leukaemia, k.m.n. 

C9200 Akut myeloid leukaemia 

C9201 Akut myeloid leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9202 Akut myeloid leukaemia, magas malignitás 

C9210 Krónikus myeloid leukaemia 

C9220 Szubakut myeloid leukaemia 

C9230 Myeloid sarcoma 

C9240 Akut promyelocytás leukaemia 

C9241 Akut promyelocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9242 Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás 

C9250 Akut myelomonocytás leukaemia 

C9251 Akut myelomonocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9252 Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás 

C9270 Egyéb myeloid leukaemia 

C9290 Myeloid leukaemia k.m.n. 

C9300 Akut monocytás leukaemia 

C9301 Akut monocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9302 Akut monocytás leukaemia, magas malignitás 

C9310 Krónikus monocytás leukaemia 

C9320 Szubakut monocytás leukaemia 

C9370 Egyéb monocytás leukaemia 

C9390 Monocytás leukaemia, k.m.n. 

C9400 Akut erythraemia és erythroleukaemia 

C9401 Akut erythraemia és erythroleukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9402 Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás 

C9410 Krónikus erythraemia 
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C9420 Akut megakaryoblastos leukaemia 

C9421 Akut megakaryoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9422 Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás 

C9430 Hízósejtes leukaemia 

C9440 Akut panmyelosis 

C9450 Akut myelofibrosis 

C9470 Egyéb meghatározott leukaemiák 

C9500 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia 

C9501 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9502 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás 

C9510 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia 

C9520 Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia 

C9570 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia 

C9590 Leukaemia, k.m.n. 

C9600 Letterer-Siwe betegség 

C9610 Malignus histiocytosis 

C9620 Malignus hízósejtes daganat 

C9630 Valódi histiocytás lymphoma 

C9670 A nyirok és vérképző szövetek egyéb meghatározott rosszind. daganata 

C9690 A nyirok és vérképző szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban 

C97H0 Független többszörös lokalizációk (elsődleges) rosszindulatú daganata 

D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája 

D0010 Nyelőcső in situ carcinomája 

D0020 Gyomor in situ carcinomája 

D0100 Vastagbél in situ carcinomája 

D0110 Rectosigmoidalis átmenet in situ carcinomája 

D0120 Végbél in situ carcinomája 

D0130 Végbélnyílás és csatornájának in situ carcinomája 

D0140 A bél egyéb és nem meghatározott szakaszainak in situ carcinomája 

D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája 

D0170 Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája 

D0190 Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n. 

D0200 Gége in situ carcinomája 

D0210 Légcső in situ carcinomája 

D0220 Hörgő és tüdő in situ carcinomája 

D0230 A légzőrendszer egyéb részeinek in situ carcinomája 

D0240 Légzőrendszer in situ carcinomája, k.m.n. 

D0300 Az ajak in situ melanomája 

D0310 A szemhéj, szemzug in situ melanomája 

D0320 A fül és a külső hallójárat in situ melanomája 

D0330 Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája 

D0340 A hajas fejbőr és a nyak in situ melanomája 

D0350 A törzs in situ melanomája 

D0360 A felső végtag és a váll in situ melanomája 

D0370 Az alsó végtag és a csípő in situ melanomája 

D0380 Egyéb lokalizációjú in situ melanoma 

D0390 Melanoma in situ k.m.n. 

D0400 Az ajak bőrének in situ rákja 

D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja 

D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja 

D0430 Az arc egyéb és meghatározatlan részének bőrének in situ rákja 

D0440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének in situ rákja 

D0450 A törzs bőrének in situ rákja 

D0460 A felső végtag és a váll bőrének in situ rákja 

D0470 Az alsó végtag és a csípő bőrének in situ rákja 

D0480 A bőr egyéb lokalizációinak in situ rákja 

D0490 Bőr in situ rákja, k.m.n. 

D0500 Lobularis in situ carcinoma 

D0510 Intraductalis in situ carcinoma 
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D0570 Az emlő egyéb in situ carcinomája 

D0590 Az emlő in situ carcinomája k.m.n. 

D0600 Endocervix in situ carcinomája 

D0610 Exocervix in situ carcinomája 

D0670 A méhnyak egyéb részeinek in situ carcinomája 

D0690 Méhnyak in situ carcinomája, k.m.n. 

D0700 Endometrium in situ carcinomája 

D0710 Szeméremtest in situ carcinomája 

D0720 Hüvely in situ carcinomája 

D0730 Egyéb és k.m.n. női nemiszervek in situ carcinomája 

D0740 Hímvessző in situ carcinomája 

D0750 Prostata in situ carcinomája 

D0760 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 

D0900 Húgyhólyag in situ carcinomája 

D0910 Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája 

D0920 Szem in situ carcinomája 

D0930 Pajzsmirigy és egyéb endocrin mirigyek in situ carcinomája 

D0970 Egyéb meghatározott lokalizációjú in situ carcinoma 

D0990 In situ carcinoma k.m.n. 

D1000 Ajak jóindulatú daganata 

D1010 Nyelv jóindulatú daganata 

D1020 Szájfenék jóindulatú daganata 

D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata 

D1040 Mandula jóindulatú daganata 

D1050 A szájgarat egyéb részeinek jóindulatú daganata 

D1060 Orrgarat jóindulatú daganata 

D1070 Hypopharynx jóindulatú daganata 

D1090 Garat jóindulatú daganata, k.m.n. 

D1100 Parotis jóindulatú daganata 

D1170 Egyéb nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata 

D1190 Nagy nyálmirigy jóindulatú daganata, k.m.n. 

D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata 

D1210 Féregnyúlvány (appendix) jóindulatú daganata 

D1220 Colon descendens jóindulatú daganata 

D1230 Colon transversum jóindulatú daganata 

D1240 Colon descendens jóindulatú daganata 

D1250 Colon sigmoideum jóindulatú daganata 

D1260 Colon k.m.n. jóindulatú daganata 

D1270 Rectosigmoidealis átmenet jóindulatú daganata 

D1280 Végbél jóindulatú daganata 

D1290 Végbélnyílás és analis csatorna jóindulatú daganata 

D1300 Nyelőcső jóindulatú daganata 

D1310 Gyomor jóindulatú daganata 

D1320 Patkóbél jóindulatú daganata 

D1330 Vékonybél egyéb és k.m.n. részeinek jóindulatú daganata 

D1340 Máj jóindulatú daganata 

D1350 Májon kívüli epeutak jóindulatú daganata 

D1360 Hasnyálmirigy jóindulatú daganata 

D1370 Endocrin pancreas jóindulatú daganata 

D1390 Emésztőrendszer rosszul meghatározott részeinek jóindulatú daganata 

D1400 Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata 

D1410 Gége jóindulatú daganata 

D1420 Légcső jóindulatú daganata 

D1430 Hörgő és tüdő jóindulatú daganata 

D1440 Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 

D1500 Csecsemőmirigy jóindulatú daganata 

D1510 Szív jóindulatú daganata 

D1520 Gátor jóindulatú daganata 

D1570 Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata 

D1590 Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata 
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D1600 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 

D1610 A felső végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 

D1620 Az alsó végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 

D1621 Combcsont jóindulatú daganata 

D1622 Lábszárcsontok jóindulatú daganata 

D1630 Az alsó végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 

D1640 A koponya és az arc csontjainak jóindulatú daganata 

D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata 

D1642 Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata 

D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata 

D1660 Gerinc jóindulatú daganata 

D1670 Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata 

D1680 Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont jóindulatú daganata 

D1690 Csont és izületi porc jóindulatú daganata, k.m.n. 

D1700 A fej, az arc és a nyak bőre és subcutisa jóindulatú lipomája 

D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1710 A törzs bőre és subcutisa jóindulatú lipomája 

D1720 A végtagok bőre és subcutisa jóindulatú lipomája 

D1730 Egyéb területek bőre és subcutisa jóindulatú lipomája 

D1740 Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1760 Az ondóvezeték jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1790 Jóindulatú zsírszöveti daganat k.m.n. 

D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban 

D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája 

D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban 

D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája 

D1820 Juvenilis angiofibroma 

D1900 A mellhártya mesothelialis szövete 

D1910 A hashártya mesothelialis szövete 

D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete 

D1990 Mesothelialis szövet, k.m.n. 

D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata 

D2010 Peritoneum jóindulatú daganata 

D2100 A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2110 A felső végtag és váll kötő- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2120 Az alsó végtag és csípő kötő- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2130 A mellkas kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2140 A hasüreg kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2150 A medence kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata (215.6) 

D2160 A törzs k.m.n. kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2190 Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. 

D2200 Az ajak festéksejtes naevusai 

D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai 

D2220 A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai 

D2230 Az arc egyéb és k.m.n. részének festéksejtes naevusai 

D2240 A hajas fejbőr és a nyak festéksejtes naevusai 

D2250 A törzs festéksejtes naevusai 

D2260 A felső végtag és váll festéksejtes naevusai 

D2270 Az alsó végtag és csípő festéksejtes naevusai 

D2290 Festéksejtes naevus k.m.n. 

D2300 Ajak bőrének jóindulatú daganata 

D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata 

D2320 A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata 

D2330 Az arc egyéb és k.m.n. részének bőrének jóindulatú daganata 

D2340 A hajas fejbőr és nyak bőrének jóindulatú daganata 

D2350 A törzs bőrének jóindulatú daganata 

D2360 A felső végtag és váll bőrének jóindulatú daganata 

D2370 Az alsó végtag és csípő bőrének jóindulatú daganata 
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D2390 Bőr jóindulatú daganata, k.m.n. 

D24H0 Az emlő jóindulatú daganata 

D2500 A méh submucosus leiomyomája 

D2510 A méh intramuralis leiomyomája 

D2520 A méh subserosus leiomyomája 

D2590 A méh leiomyomája, k.m.n. 

D2600 Méhnyak jóindulatú daganata 

D2610 Méhtest jóindulatú daganata 

D2670 A méh egyéb részeinek jóindulatú daganata 

D2690 Méh jóindulatú daganata, k.m.n. 

D27H0 A petefészek jóindulatú daganata 

D2800 Szeméremtest jóindulatú daganata 

D2810 Hüvely jóindulatú daganata 

D2820 Petevezető és szalagok jóindulatú daganata 

D2870 Egyéb meghatározott női nemiszervek jóindulatú daganata 

D2890 Női nemiszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 

D2900 Hímvessző jóindulatú daganata 

D2910 Prostata jóindulatú daganata 

D2920 Here jóindulatú daganata 

D2930 Mellékhere jóindulatú daganata 

D2940 Herezacskó jóindulatú daganata 

D2970 Egyéb férfi nemiszervek jóindulatú daganata 

D2990 Férfi nemiszervek jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3000 Vese jóindulatú daganata 

D3010 Vesemedence jóindulatú daganata 

D3020 Ureter jóindulatú daganata 

D3030 Húgyhólyag jóindulatú daganata 

D3040 Húgycső jóindulatú daganata 

D3070 Egyéb húgyszervek jóindulatú daganata 

D3090 Húgyszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3100 Kötőhártya jóindulatú daganata 

D3110 Szaruhártya jóindulatú daganata 

D3120 Ideghártya jóindulatú daganata 

D3130 Érhártya jóindulatú daganata 

D3140 Sugártest (corpus ciliare) jóindulatú daganata 

D3150 Könnymirigy és könnyvezeték jóindulatú daganata 

D3160 Szemüreg k.m.n. jóindulatú daganata 

D3190 Szem jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3200 Agyburkok jóindulatú daganata 

D3201 Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma 

D3202 Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma 

D3203 Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma 

D3204 Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma 

D3205 Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma 

D3206 Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma 

D3207 Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma 

D3208 Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma 

D3209 Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma 

D320A Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma 

D3210 Gerincvelőburkok jóindulatú daganata 

D3211 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma 

D3212 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma 

D3213 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma 

D3214 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma 

D3215 Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma 

D3290 Meninx jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata 

D3330 Agyidegek jóindulatú daganata 
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D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata 

D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata 

D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n. 

D34H0 A pajzsmirigy jóindulatú daganata 

D3500 Mellékvese jóindulatú daganata 

D3510 Mellékpajzsmirigy jóindulatú daganata 

D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata 

D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata 

D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata 

D3550 Carotis test jóindulatú daganata 

D3560 Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata 

D3561 A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata 

D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata 

D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata 

D3570 Egyéb meghatározott endocrin mirigyek jóindulatú daganata 

D3580 Több endocrin mirigy jóindulatú daganata 

D3590 Endocrin mirigy jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3600 Nyirokcsomók jóindulatú daganata 

D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata 

D3670 Egyéb meghatározott lokalizációk jóindulatú daganata 

D3690 Jóindulatú daganat, k.m.n. 

D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3720 Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3730 Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3740 Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3750 Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3760 Máj, epehólyag, epeutak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3790 Emésztőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D3800 Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3840 Csecsemőmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D3900 Méh bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3910 Petefészek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3920 Méhlepény bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3970 Egyéb női nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3990 Női nemiszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4000 Prostata bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4010 Here bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4070 Egyéb férfi nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4090 Férfi nemiszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4100 Vese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4110 Vesemedence bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4120 Húgyvezeték (ureter) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4130 Húgycső (urethra) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4140 Húgyhólyag bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4170 Egyéb húgyszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4190 Húgyszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4210 Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4290 Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4300 Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4310 Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4320 Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4330 Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
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D4340 Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4370 A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata 

D4390 Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4400 Pajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4410 Mellékvese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4420 Mellékpajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4430 Agyalapi mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata 

D4450 Tobozmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4460 Carotis test bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4470 Aortatest és egyéb paraganglionok bizonytalan viselkedésű daganata 

D4480 Több endocrin mirigyre kiterjedő bizonytalan viselkedésű daganat 

D4490 Endocrin mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D45H0 Polycythaemia vera 

D4600 Refractaer anaemia igazoltan sideroblastok nélkül 

D4610 Refractaer anaemia sideroblastokkal 

D4620 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal 

D4630 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval 

D4640 Refractaer anaemia, k.m.n. 

D4670 Egyéb myelodysplasiás syndromák 

D4690 Myelodysplasiás syndroma, k.m.n. 

D4700 Bizonytalan természetű histiocytás és hízósejtes daganatok 

D4710 Idült myeloproliferativ betegség 

D4720 Monoclonalis gammopathia 

D4730 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia 

D4770 A nyirok és vérképző szövetek meghat. bizonytalan természetű daganatai 

D4790 A nyirok és vérképző szövetek bizonytalan természetű daganata, k.m.n. 

D4800 Csont és izületi porc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4801 Combcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4802 Medencecsontok, keresztcsont, farkcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4803 Gerinc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4804 Lábszárcsontok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4805 Alsó végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4806 Lapocka és felső végtag hosszú csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4807 Felső végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4810 Egyéb kötőszövet és lágyszövet bizonytalan viselkedésű daganata 

D4820 Perif. idegek és autonom idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata 

D4830 Retroperitoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4840 Peritoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4850 Bőr bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4860 Emlő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4870 Egyéb meghatározott lokalizációk bizonytalan viselkedésű daganata 

D4890 Bizonytalan és ismeretlen természetű daganat, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2550 Ízületi fájdalom 

M5420 Cervicalgia 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 Egyéb hátfájdalom 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

M7910 Izomfájdalom 

M7960 Végtagfájdalom 

R0740 Mellkasi fájdalom, k.m.n. 

R1020 Medence és gáttáji fájdalom 

R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 
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R5290 Fájdalom, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1340 Alvásfunkciók (nincs probléma) 

b1341 Alvásfunkciók (enyhe probléma) 

b1342 Alvásfunkciók (mérsékelt probléma) 

b1343 Alvásfunkciók (súlyos probléma) 

b1344 Alvásfunkciók (totális probléma) 

b1400 Figyelmi funkciók (nincs probléma) 

b1401 Figyelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1402 Figyelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1403 Figyelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1404 Figyelmi funkciók (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b6400 Szexuális funkciók (nincs probléma) 

b6401 Szexuális funkciók (enyhe probléma) 

b6402 Szexuális funkciók (mérsékelt probléma) 

b6403 Szexuális funkciók (súlyos probléma) 

b6404 Szexuális funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 
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d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F” 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia  

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

95990 Kerekesszék használatának tanítása  
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BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86120 Helyi hűtés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

9474A Felső végtag manuális drenázsa 

9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa 

9474C Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa 

9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

94702 Csoportos torna 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

83200 Sínezés, kézen 

93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95320 Betegfelvilágosítás, oktatás, életmód tanácsadás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96001 Komplex milieu intervenció 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés  

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

R042A Rehabilitációs terv készítése a 042A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 
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első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M”legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 

3 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK ”P”) 

 

**** 043A Ízületi és gerinc eredetű fájdalom okozta funkciózavarok / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

M1420* Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 

M1440* Arthropathia amyloidosisban (E85.-+) 

M1450* Egyéb endocrin, táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben 

M1480* Arthropathia máshova osztályozott, meghatározott betegségekben 

M3620* Haemophiliás arthropathia (D66-D68+) 

M3630* Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+) 

M8700 Idiopathiás asepticus csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8701 Idiopathiás asepticus csontelhalás válltájék 

M8702 Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar 

M8703 Idiopathiás asepticus csontelhalás alkar 

M8704 Idiopathiás asepticus csontelhalás kéz 

M8705 Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor 

M8706 Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 

M8707 Idiopathiás asepticus csontelhalás boka és lábfej 

M8708 Idiopathiás asepticus csontelhalás egyéb 

M8709 Idiopathiás asepticus csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8710 Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8711 Gyógyszer okozta csontelhalás válltájék 

M8712 Gyógyszer okozta csontelhalás felkar 

M8713 Gyógyszer okozta csontelhalás alkar 

M8714 Gyógyszer okozta csontelhalás kéz 

M8715 Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor 

M8716 Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 

M8717 Gyógyszer okozta csontelhalás boka és lábfej 

M8718 Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb 

M8719 Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8720 Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8721 Posttraumás csontelhalás válltájék 

M8722 Posttraumás csontelhalás felkar 

M8723 Posttraumás csontelhalás alkar 

M8724 Posttraumás csontelhalás kéz 

M8725 Posttraumás csontelhalás medence és tompor 

M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 

M8727 Posttraumás csontelhalás boka és lábfej 

M8728 Posttraumás csontelhalás egyéb 

M8729 Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8730 Egyéb másodlagos csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8731 Egyéb másodlagos csontelhalás válltájék 

M8732 Egyéb másodlagos csontelhalás felkar 

M8733 Egyéb másodlagos csontelhalás alkar 

M8734 Egyéb másodlagos csontelhalás kéz 

M8735 Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor 

M8736 Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 
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M8737 Egyéb másodlagos csontelhalás boka és lábfej 

M8738 Egyéb másodlagos csontelhalás egyéb 

M8739 Egyéb másodlagos csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8780 Egyéb csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8781 Egyéb csontelhalás válltájék 

M8782 Egyéb csontelhalás felkar 

M8783 Egyéb csontelhalás alkar 

M8784 Egyéb csontelhalás kéz 

M8785 Egyéb csontelhalás medence és tompor 

M8786 Egyéb csontelhalás lábszárcsont 

M8787 Egyéb csontelhalás boka és lábfej 

M8788 Egyéb csontelhalás egyéb 

M8789 Egyéb csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8790 Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció 

M8791 Csontelhalás, k.m.n. válltájék 

M8792 Csontelhalás, k.m.n. felkar 

M8793 Csontelhalás, k.m.n. alkar 

M8794 Csontelhalás, k.m.n. kéz 

M8795 Csontelhalás, k.m.n. medence és tompor 

M8796 Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont 

M8797 Csontelhalás, k.m.n. boka és lábfej 

M8798 Csontelhalás, k.m.n. egyéb 

M8799 Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció 

M8940 Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia 

M9100 A medence juvenilis osteochondrosisa 

M9110 A combfej juvenilis osteochondrosisa [Legg-Calvé-Perthes] 

M9120 Coxa plana 

M9130 Pseudocoxalgia 

M9180 Egyéb juvenilis csípő és medence osteochondrosis 

M9190 Juvenilis csípő és medence osteochondrosis, k.m.n. 

M9200 A felkarcsont juvenilis osteochondrosisa 

M9210 A singcsont és orsócsont juvenilis osteochondrosisa 

M9220 A kéz juvenilis osteochondrosisa 

M9230 A felső végtag egyéb juvenilis osteochondrosisa 

M9240 A térdkalács juvenilis osteochondrosisa 

M9250 A sípcsont és szárkapocs juvenilis osteochondrosisa 

M9260 A lábtő juvenilis osteochondrosisa 

M9270 A lábközépcsontok juvenilis osteochondrosisa 

M9280 Egyéb, meghatározott juvenilis osteochondrosis 

M9290 Juvenilis osteochondrosis, k.m.n. 

M9300 A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű) 

M9310 Felnőttkori Kienböck-betegség 

M9320 Osteochondritis dissecans 

M9380 Egyéb meghatározott osteochondropathiák 

M9390 Osteochondropathia, k.m.n. 

 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2550 Ízületi fájdalom 

M5420 Cervicalgia 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 Egyéb hátfájdalom 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 
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U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0051 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (enyhe) 

U0052 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (közepesen súlyos) 

U0053 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (súlyos) 

U0071 WOMAC (enyhe) 

U0072 WOMAC (közepesen súlyos) 

U0073 WOMAC (súlyos) 

U0081 DAS28 (enyhe) 

U0082 DAS28 (közepesen súlyos) 

U0083 DAS28 (súlyos) 

U0091 BASDAI (enyhe) 

U0092 BASDAI (közepesen súlyos) 

U0093 BASDAI (súlyos) 

U0101 BASFI (enyhe) 

U0102 BASFI (közepesen súlyos) 

U0103 BASFI (súlyos) 

U0111 OSWESTRY (enyhe) 

U0112 OSWESTRY (közepesen súlyos) 

U0113 OSWESTRY (súlyos) 

U0121 Roland-Morris  (enyhe) 

U0122 Roland-Morris  (közepesen súlyos) 

U0123 Roland-Morris  (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 
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d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4150 A testhelyzet megtartása (nincs probléma) 

d4151 A testhelyzet megtartása (enyhe probléma) 

d4152 A testhelyzet megtartása (mérsékelt probléma) 

d4153 A testhelyzet megtartása (súlyos probléma) 

d4154 A testhelyzet megtartása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
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85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86041 Rövidhullám kezelés 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86120 Helyi hűtés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86202 Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron) 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86313 Kowarschik galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86318 Diadynamic-interferencia kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

94880 Medencefürdő 

94883 Súlyfürdő, nyaki függesztéssel 

94884 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel 

94885 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel 

9488B Ritex pakolás 

9488D Antiphlogisticus pakolás 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

9488H Iszappakolás testtájanként 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 
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83200 Sínezés, kézen 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

R043A Rehabilitációs terv készítése a 043A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK 

„L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 30 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK 

„O” legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 2,5 óra hetente) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK "P") 

 

**** 044A Neuropathiás és egyéb krónikus nem daganatos fájdalom következtében 

kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

B0220+ Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel 

E1040+ Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1140+ Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

F1010 Alkohol okozta káros használat (abuzus) 

F4540 Állandó szomatoform fájdalom zavar 

G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n. 

G5890 Mononeuropathia, k.m.n. 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G6290 Polyneuropathia k.m.n. 

G6320* Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 

G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n. 

I6790 Cerebrovascularis betegség, k.m.n. 
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M7900 Rheumatismus, k.m.n. 

M7910 Izomfájdalom 

M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n. 

M7930 Panniculitis, k.m.n. 

M7940 Az (infrapatellaris) zsírpárna hypertrophiája 

M7950 A lágyrészekben visszamaradt idegentest 

M7960 Végtagfájdalom 

M7980 Egyéb, meghatározott lágyrészrendellenességek 

M7990 Lágyrész-rendellenesség, k.m.n. 

Y8350 Végtag(ok) amputatioja 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G4420 Tensiós típusú fejfájás 

G5000 Trigeminus neuralgia 

G5010 Atípusos arcfájdalom 

G5450 Amyotrophia neuralgica 

G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal 

M5420 Cervicalgia 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M7910 Izomfájdalom 

M7960 Végtagfájdalom 

R1020 Medence és gáttáji fájdalom 

R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

T0620 Idegek sérülése több testtájékkal együtt 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index(enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1340 Alvásfunkciók (nincs probléma) 

b1341 Alvásfunkciók (enyhe probléma) 

b1342 Alvásfunkciók (mérsékelt probléma) 

b1343 Alvásfunkciók (súlyos probléma) 

b1344 Alvásfunkciók (totális probléma) 

b1400 Figyelmi funkciók (nincs probléma) 

b1401 Figyelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1402 Figyelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1403 Figyelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1404 Figyelmi funkciók (totális probléma) 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b6400 Szexuális funkciók (nincs probléma) 

b6401 Szexuális funkciók (enyhe probléma) 

b6402 Szexuális funkciók (mérsékelt probléma) 

b6403 Szexuális funkciók (súlyos probléma) 

b6404 Szexuális funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 



95 
 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat  

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

BEAVATKOZÁSOK "L"  

94406 Járáskészség fejlesztése 
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94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

BEAVATKOZÁSOK "M"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

86041 Rövidhullám kezelés 

86042 Mikrohullám kezelés 

86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86313 Kowarschik galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86318 Diadynamic-interferencia kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

 

BEAVATKOZÁSOK "N"  

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

83200 Sínezés, kézen 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93611 Szociális ügyintézés 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 
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96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

R044A Rehabilitációs terv készítése a 044A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 30 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 3 

óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P”) 

 

**** Főcsoport: 05 Ízületi betegségek (gyulladásos, degeneratív, immunpathológiai) okozta 

funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

**** 051A Gyulladásos reumatológiai betegségek következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

M0200 Arthropathia intestinalis bypass után 

M0210 Dysenteriát követő arthropathia 

M0220 Postimmunisatiós arthropathia 

M0230 Reiter-betegség 

M0280 Egyéb reaktív arthropathiák 

M0290 Reaktív arthropathia, k.m.n. 

M0300* Meningococcus fertőzést követő arthritis (A39.8+) 

M0310* Syphilises fertőzést követő arthropathia 

M0320* Egyéb fertőzés utáni arthropathia máshová oszt. betegségekben 

M0360* Reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben 

M0500 Felty-syndroma 

M0510+ Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 

M0520 Rheumatoid érgyulladás 

M0530+ Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével 

M0580 Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis 

M0590 Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n. 

M0600 Seronegativ rheumatoid arthritis 

M0610 Felnőttkori kezdetű Still-betegség 

M0620 Rheumatoid bursitis 

M0630 Rheumatoid csomó 

M0640 Gyulladásos polyarthropathia 

M0680 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis 

M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n. 

M0700* Distalis interphalangealis izületet érintő arthropathia psoriatica 

M0710* Arthritis mutilans (L40.5+) 

M0720* Spondylitis psoriatica (L40.5+) 

M0730* Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+) 

M0740* Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+) 
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M0750* Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+) 

M0760* Egyéb enteropathiás arthropathiák 

M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás 

M0810 Fiatalkori spondylitis ankylopoetica 

M0820 Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis 

M0830 Fiatalkori seronegativ polyarthritis 

M0840 Kevés izületet érintő fiatalkori izületi gyulladás 

M0880 Egyéb fiatalkori izületi gyulladás 

M0890 Fiatalkori izületi gyulladás, k.m.n. 

M0900* Fiatalkori izületi gyulladás psoriasisban (L40.5+) 

M0910* Fiatalkori izületi gyulladás Crohn-betegségben [enteritis regionalis] 

M0920* Fiatalkori izületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+). 

M0980* Fiatalkori izületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben 

M1000 Idiopathiás köszvény 

M1010 Ólom-kiváltotta köszvény 

M1020 Gyógyszer-kiváltotta köszvény 

M1030 Vesefunkció-károsodás okozta köszvény 

M1040 Egyéb másodlagos köszvény 

M1090 Köszvény k.m.n. 

M1100 Hydroxyapatit lerakódásos betegség 

M1110 Familiaris chondrocalcinosis 

M1120 Chondrocalcinosis egyéb 

M1180 Egyéb, meghatározott kristály arthropathiák 

M1190 Kristály arthropathia, k.m.n. 

M1200 Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud] 

M1210 Kaschin-Beck betegség 

M1220 Villonodularis synovitis (pigmentált) 

M1230 Palindrom rheumatismus 

M1240 Intermittáló hydrarthrosis 

M1250 Sérüléses arthropathia 

M1280 Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o. 

M1300 Polyarthritis, k.m.n. 

M1310 Monoarthritis, m.n.o. 

M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 

M1390 Ízületi gyulladás, k.m.n. 

M1400* Enzimdefektus - más öröklődő betegségek okozta köszvényes arthropathia 

M1410* Kristály okozta arthropathia egyéb anyagcsere betegségekben 

M1420* Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 

M1430* Lipoid dermatoarthritis (E78.8+) 

M1440* Arthropathia amyloidosisban (E85.-+) 

M1450* Egyéb endocrin, táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben 

M1460* Neuropathiás arthropathia 

M1480* Arthropathia máshova osztályozott, meghatározott betegségekben 

M45H0 Spondylitis ankylopoetica 

M4610 Sacroileitis, m.n.o. 

M4680 Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

M4690 Gyulladásos spondylopathia, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2450 Ízületi contractura 

M2460 Ízületi ankylosis 

M2480 Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M2580 Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 Egyéb hátfájdalom 
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M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0051 HAQ-Health Assessment Questionnaire (enyhe) 

U0052 HAQ-Health Assessment Questionnaire (közepesen súlyos) 

U0053 HAQ-Health Assessment Questionnaire (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4400 Légzési funkciók (nincs probléma) 

b4401 Légzési funkciók (enyhe probléma) 

b4402 Légzési funkciók (mérsékelt probléma) 

b4403 Légzési funkciók (súlyos probléma) 

b4404 Légzési funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 
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d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d8700 Gazdasági önállóság (nincs probléma) 

d8701 Gazdasági önállóság (enyhe probléma) 

d8702 Gazdasági önállóság (mérsékelt probléma) 

d8703 Gazdasági önállóság (súlyos probléma) 

d8704 Gazdasági önállóság (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

94003 Facialis torna 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 
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82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86121 Kryotherapia localis 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

9488H Iszappakolás testtájanként 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

83200 Sínezés, kézen 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

R051A Rehabilitációs terv készítése a 051A Rehabilitációs Ellátási Programra 
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(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) („D” és „E” funcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első 

négy jegyre különböző kód legyen) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” 

ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K”  

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 30 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” 

legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK 

"P") 

 

**** 052A Degeneratív reumatológiai állapotok következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

M1500 Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis 

M1510 Heberden-csomók (arthropathiával) 

M1520 Bouchard csomók (arthropathiával) 

M1530 Másodlagos többizületi arthrosis 

M1540 Erosiv osteoarthrosis 

M1580 Egyéb polyarthrosis 

M1590 Polyarthrosis, k.m.n. 

M1600 Elsődleges coxarthrosis, kétoldali 

M1610 Egyéb elsődleges coxarthrosis 

M1620 Kétoldali, dysplasia okozta coxarthrosis 

M1630 Egyéb dysplasiás coxarthrosis 

M1640 Kétoldali, posttraumás coxarthrosis 

M1650 Egyéb posttraumás coxarthrosis 

M1660 Egyéb másodlagos coxarthrosis, kétoldali 

M1670 Egyéb másodlagos coxarthrosis 

M1690 Coxarthrosis, k.m.n. 

M1700 Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali 

M1710 Egyéb elsődleges térdizületi arthrosis 

M1720 Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis 

M1730 Egyéb posttraumás gonarthrosis 

M1740 Egyéb másodlagos térdizületi arthrosis, kétoldali 

M1750 Egyéb másodlagos térdizületi arthrosis 

M1790 Térdizületi arthrosis, k.m.n. 

M1800 Az I. carpometacarpalis izület kétoldali elsődleges arthrosisa 

M1810 Az I. carpometacarpalis izület egyéb elsődleges arthrosisa 

M1820 Az I. carpometacarpalis izület kétoldali posttraumás arthrosisa 

M1830 Az I. carpometacarpalis izület egyéb posttraumás arthrosisa 

M1840 Az I. carpometacarpalis izület egyéb, kétoldali, másodlagos arthrosisa 

M1850 Az I. carpometacarpalis izület egyéb, másodlagos arthrosisa 

M1890 Az I. carpometacarpalis izület arthrosisa, k.m.n. 

M1900 Egyéb elsődleges arthrosis 

M1910 Egyéb izületek posttraumás arthrosisa 

M1920 Egyéb másodlagos arthrosis 

M1980 Egyéb, meghatározott arthrosis 

M1990 Arthrosis, k.m.n. 

M4000 Tartási kyphosis 

M4010 Egyéb másodlagos kyphosis 

M4020 Egyéb és nem meghatározott kyphosis 

M4030 Lapos-hát syndroma 

M4040 Egyéb lordosis 
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M4050 Lordosis, k.m.n. 

M4100 Kisgyermekkori idiopathiás gerincferdülés 

M4110 Fiatalkori idiopathiás gerincferdülés 

M4120 Egyéb idiopathiás scoliosis 

M4130 Mellkasi eredetű gerincferdülés 

M4140 Ideg-izom-eredetű scoliosis 

M4150 Egyéb másodlagos scoliosisok 

M4180 A scoliosis egyéb formái 

M4190 Scoliosis, k.m.n. 

M4200 A gerinc juvenilis osteochondrosisa 

M4210 A gerinc felnőttkori osteochondrosisa 

M4290 A gerinc osteochondrosisa, k.m.n. 

M4300 Spondylolysis 

M4310 Spondylolisthesis 

M4320 A gerinc egyéb ankylosisai 

M4330 Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 

M4340 Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 

M4350 Egyéb visszatérő gerincizületi subluxatio 

M4360 Ferdenyak 

M4380 Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák 

M4390 Deformáló dorsopathia, k.m.n. 

M4700+ Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 

M4710 Egyéb spondylosis myelopathiával 

M4720 Egyéb spondylosis radiculopathiával 

M4780 Egyéb spondylosis 

M4790 Spondylosis, k.m.n. 

M4800 Gerinccsatorna szűkület 

M4810 Spondylosis hyperostotica [Forestier] 

M4820 A processus spinosusok összeérése (kissing spine) 

M4880 Egyéb meghatározott spondylopathiák 

M4890 Spondylopathia, k.m.n. 

M5000+ Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 

M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 

M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 

M5030 Egyéb, nyaki porckorong degeneratio 

M5080 Egyéb nyaki porckorong rendellenességek 

M5090 Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n. 

M5100+ Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 

M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 

M5120 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 

M5130 Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio 

M5140 Schmorl-csomók 

M5180 Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek 

M5190 Intervertebrális discus rendellenesség, k.m.n. 

M9680 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2420 Szalag-rendellenesség 

M2450 Ízületi contractura 

M2460 Ízületi ankylosis 

M2480 Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. 

M2520 Lötyögő izület 

M2530 Az izület egyéb instabilitása 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M2580 Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M5420 Cervicalgia 

M5440 Lumbago ischiassal 
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M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 Egyéb hátfájdalom 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M7510 Rotator köpeny syndroma 

M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0051 HAQ-Health Assessment Questionnaire (enyhe) 

U0052 HAQ-Health Assessment Questionnaire (közepesen súlyos) 

U0053 HAQ-Health Assessment Questionnaire (súlyos) 

U0071 WOMAC (enyhe) 

U0072 WOMAC (közepesen súlyos) 

U0073 WOMAC (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b7800 Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek (nincs probléma) 

b7801 Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek (enyhe probléma) 

b7802 Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek (mérsékelt probléma) 

b7803 Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek (súlyos probléma) 

b7804 Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4400 Finom kézmozdulatok (nincs probléma) 

d4401 Finom kézmozdulatok (enyhe probléma) 

d4402 Finom kézmozdulatok (mérsékelt probléma) 

d4403 Finom kézmozdulatok (súlyos probléma) 

d4404 Finom kézmozdulatok (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 
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d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4700 Szállítóeszköz használata (nincs probléma) 

d4701 Szállítóeszköz használata (enyhe probléma) 

d4702 Szállítóeszköz használata (mérsékelt probléma) 

d4703 Szállítóeszköz használata (súlyos probléma) 

d4704 Szállítóeszköz használata (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 
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94530 Izomerősítő gyakorlatok  

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86041 Rövidhullám kezelés 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86202 Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron) 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86313 Kowarschik galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86318 Diadynamic-interferencia kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

8636C Galvánkád kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia  

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

94880 Medencefürdő 

94883 Súlyfürdő, nyaki függesztéssel 

94884 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel 

94885 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel 

9488B Ritex pakolás 

9488D Antiphlogisticus pakolás 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

9488H Iszappakolás testtájanként 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció  
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83200 Sínezés, kézen 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

R052A Rehabilitációs terv készítése a 052A Rehabilitációs Ellátási Programra 
 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) („D” és „E” funcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első 

négy jegyre különböző kód legyen) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” 

ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K”  

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 30 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” 

legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK 

"P") 

 

**** 053B Immunpatológiai – szisztémás autoimmun betegségek miatt szükséges 

rehabilitáció bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

M0520 Rheumatoid érgyulladás 

M0640 Gyulladásos polyarthropathia 

M3000 Polyarteritis nodosa 

M3010 Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss] 

M3150 Óriássejtes arteritis polymyalgia rheumaticával 

M3180 Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák 

M3190 Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n. 

M3210+ Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével 

M3280 Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái 

M3290 Szisztémás lupus erythematosus, k.m.n. 

M3300 Fiatalkori dermatomyositis 
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M3320 Polymyositis 

M3390 Dermatopolymyositis, k.m.n. 

M3400 Progresszív szisztémás sclerosis 

M3480 Szisztémás sclerosis egyéb formái 

M3502 Sjögren szindróma, primer non-exocrin tünetekkel 

M3503 Sjögren szindróma, secunder 

M3509 Sjögren szindróma, k.m.n. 

M3511 Kevert kötőszöveti betegség (MCTD) 

M3512 Nem differenciált autoimmun syndroma 

M3513 Antifoszfolipid syndroma, primer 

M3514 Antifoszfolipid syndroma, secunder 

M3520 Behçet-kór 

M3530 Polymyalgia rheumatica 

M9410 Visszatérő polychondritis 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G8000 Spasticus agyi bénulás 

G8010 Spasticus kétoldali bénulás 

G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás 

G8030 Dyskineticus agyi bénulás 

G8040 Ataxiás agyi bénulás 

G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

G8100 Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110 Féloldali spasticus bénulás 

G8190 Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8230 Petyhüdt tetraplegia 

G8240 Spasticus tetraplegia 

G8250 Tetraplegia k.m.n. 

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

M2450 Ízületi contractura 

M2460 Ízületi ankylosis 

M2480 Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M2580 Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M7960 Végtagfájdalom 

M8190 Osteoporosis, k.m.n. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R2930 Rendellenes testtartás 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 
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U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0051 HAQ-Health Assessment Questionnaire (enyhe) 

U0052 HAQ-Health Assessment Questionnaire (közepesen súlyos) 

U0053 HAQ-Health Assessment Questionnaire (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b4100 A szív funkciói (nincs probléma) 

b4101 A szív funkciói (enyhe probléma) 

b4102 A szív funkciói (mérsékelt probléma) 

b4103 A szív funkciói (súlyos probléma) 

b4104 A szív funkciói (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 

b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4400 Légzési funkciók (nincs probléma) 

b4401 Légzési funkciók (enyhe probléma) 

b4402 Légzési funkciók (mérsékelt probléma) 

b4403 Légzési funkciók (súlyos probléma) 

b4404 Légzési funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4400 Finom kézmozdulatok (nincs probléma) 

d4401 Finom kézmozdulatok (enyhe probléma) 

d4402 Finom kézmozdulatok (mérsékelt probléma) 

d4403 Finom kézmozdulatok (súlyos probléma) 

d4404 Finom kézmozdulatok (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 
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d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

13621 Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

13623 Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "P" 
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93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

94003 Facialis torna 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

 

82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86121 Kryotherapia localis 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

9488H Iszappakolás testtájanként 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 
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BEAVATKOZÁSOK "T" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "U" 

 

83200 Sínezés, kézen 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "V" 

 

R053B Rehabilitációs terv készítése a 053B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” 

ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS 

ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „Q” 

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „R VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „T”) legalább 1,5 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „R” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 30 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” 

legalább heti 2 alkalommal , összesen legalább 2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK 

"V") 

 

**** Főcsoport: 06 Gyulladásos (beleértve a szeptikus kórformákat is - osteomyelitis) és 

egyéb, elsősorban vaszkuláris (perifériás érbetegségek) kórformák okozta funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

**** 061B Szeptikus csontfolyamatok következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság szükséges rehabilitáció (REP)bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

 

A1800+ A csontok és izületek gümőkórja 

A1801 Csigolya gümőkór (spondylitis tuberculosa) 
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A1802 Csípő gümőkór (coxitis) 

A1803 Térd gümőkór (gonitis) 

A1804 Borda gümőkór (caries costae) 

A1805 Lábtő csontok gümőkórja 

A1806 Könyök, kéztő izület gümőkórja 

A1807 Csecsnyúlvány gümőkór 

A1808 Csont, csontvelő gümőkór - egyéb helyen 

A1809 Izületek, inak savós burkai gümőkórja 

E1040+ Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1050 Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 

E1060 Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1070 Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1140+ Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1150 Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1160 Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1170 Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1240+ Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövődményekkel 

E1250 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1260 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1270 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1340+ Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövődményekkel 

E1350 Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődményekkel 

E1360 Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1370 Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövődménnyel 

E1440+ Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövődményekkel 

E1450 Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövődményekkel 

E1460 Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1470 Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövődménnyel 

G5700 A n. ischiadicus károsodása 

G5710 Meralgia paraesthetica 

G5720 A. n. femoralis károsodása 

G5730 A n. popliteus lat. károsodása 

G5740 A n. popliteus int. károsodása 

G5750 Tarsalis alagút syndroma 

G5760 A n. plantaris károsodása 

G5780 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái 

G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n. 

G5900* Diabeteses mononeuropathia (E10-E14 +közös .4 negyedik karakterrel) 

G5980* Egyéb mononeuropathia máshova osztályozott betegségekben 

G6100 Guillain-Barré-syndroma 

G6110 Serum neuropathia 

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6290 Polyneuropathia k.m.n. 

G6300* Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben 

G6310* Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G6320* Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 

G6330* Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 

G6340* Polyneuropathia táplálkozási hiány-syndromákban (E40-E64+) 

G6350* Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) 

G6360* Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) 

G6380* Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben 

L0800 Pyoderma 

L0810 Erythrasma 

L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 

L0890 A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 
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M0000 Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0010 Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0020 Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0080 Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis 

M0090 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 

M0100* Meningococcus okozta izületi gyulladás (A39.8+) 

M0110* Gümőkór okozta izületi gyulladás (A18.0+) 

M0120* Arthritis Lyme-kórban (A69.2+) 

M0130* Ízületi gyulladás egyéb máshová osztályozott bakteriális betegségekben 

M0140* Rubeolás izületi gyulladás (B06.8+) 

M0150* Ízületi gyulladás egyéb, máshová osztályozott vírusbetegségekben 

M0160* Ízületi gyulladás gombás fertőzésekben (B35-B49+) 

M0180* Arthritis egyéb, máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

M0300* Meningococcus fertőzést követő arthritis (A39.8+) 

M0310* Syphilises fertőzést követő arthropathia 

M0320* Egyéb fertőzés utáni arthropathia máshová oszt. betegségekben 

M0360* Reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben 

M0500 Felty-syndroma 

M0510+ Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 

M0520 Rheumatoid érgyulladás 

M0530+ Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével 

M0580 Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis 

M0590 Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n. 

M0600 Seronegativ rheumatoid arthritis 

M0610 Felnőttkori kezdetű Still-betegség 

M0620 Rheumatoid bursitis 

M0630 Rheumatoid csomó 

M0640 Gyulladásos polyarthropathia 

M0680 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis 

M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n. 

M1000 Idiopathiás köszvény 

M1010 Ólom-kiváltotta köszvény 

M1020 Gyógyszer-kiváltotta köszvény 

M1030 Vesefunkció-károsodás okozta köszvény 

M1040 Egyéb másodlagos köszvény 

M1090 Köszvény k.m.n. 

M1200 Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud] 

M1210 Kaschin-Beck betegség 

M1220 Villonodularis synovitis (pigmentált) 

M1230 Palindrom rheumatismus 

M1240 Intermittáló hydrarthrosis 

M1250 Sérüléses arthropathia 

M1280 Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o. 

M1300 Polyarthritis, k.m.n. 

M1310 Monoarthritis, m.n.o. 

M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 

M1390 Ízületi gyulladás, k.m.n. 

M1400* Enzimdefektus - más öröklődő betegségek okozta köszvényes arthropathia 

M1410* Kristály okozta arthropathia egyéb anyagcsere betegségekben 

M1420* Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 

M1430* Lipoid dermatoarthritis (E78.8+) 

M1440* Arthropathia amyloidosisban (E85.-+) 

M1450* Egyéb endocrin, táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben 

M1460* Neuropathiás arthropathia 

M1480* Arthropathia máshova osztályozott, meghatározott betegségekben 

M1500 Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis 

M1510 Heberden-csomók (arthropathiával) 

M1520 Bouchard csomók (arthropathiával) 

M1530 Másodlagos többizületi arthrosis 

M1540 Erosiv osteoarthrosis 



115 
 

M1580 Egyéb polyarthrosis 

M1590 Polyarthrosis, k.m.n. 

M1600 Elsődleges coxarthrosis, kétoldali 

M1610 Egyéb elsődleges coxarthrosis 

M1620 Kétoldali, dysplasia okozta coxarthrosis 

M1630 Egyéb dysplasiás coxarthrosis 

M1640 Kétoldali, posttraumás coxarthrosis 

M1650 Egyéb posttraumás coxarthrosis 

M1660 Egyéb másodlagos coxarthrosis, kétoldali 

M1670 Egyéb másodlagos coxarthrosis 

M1690 Coxarthrosis, k.m.n. 

M1700 Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali 

M1710 Egyéb elsődleges térdizületi arthrosis 

M1720 Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis 

M1730 Egyéb posttraumás gonarthrosis 

M1740 Egyéb másodlagos térdizületi arthrosis, kétoldali 

M1750 Egyéb másodlagos térdizületi arthrosis 

M1790 Térdizületi arthrosis, k.m.n. 

M4600 A gerinc enthesopathiái 

M4610 Sacroileitis, m.n.o. 

M4620 A csigolya osteomyelitise 

M4630 A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 

M4640 Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 

M4650 Egyéb fertőzéses spondylopathiák 

M4680 Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

M4690 Gyulladásos spondylopathia, k.m.n. 

M8600 Akut haematogen osteomyelitis 

M8610 Egyéb akut osteomyelitis 

M8620 Szubakut osteomyelitis 

M8630 Idült, multifokális osteomyelitis 

M8640 Idült osteomyelitis váladékozó üreggel 

M8650 Egyéb idült, haematogen osteomyelitis 

M8660 Egyéb idült osteomyelitis 

M8680 Egyéb osteomyelitis 

M8690 Osteomyelitis, k.m.n. 

M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis 

Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel 

Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel 

Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel 

Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül 

Q0590 Gerinchasadék, k.m.n. 

Q6600 Dongaláb (pes equinovarus) 

Q6610 Pes calcaneovarus 

Q6620 A lábközépcsontok varus állása 

Q6630 A lábak egyéb, varus jellegű veleszületett rendellenességei 

Q6640 Pes calcaneovalgus 

Q6650 Veleszületett lúdtalp 

Q6660 A láb egyéb veleszületett, valgus jellegű deformitásai 

Q6670 Boltíves láb (pes cavus) 

Q6680 A láb egyéb veleszületett deformitásai 

Q6690 A lábak rendellenessége, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
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A0100 Hastyphus 

A0110 Paratyphus "A" 

A0120 Paratyphus "B" 

A0130 Paratyphus "C" 

A0140 Paratyphus k.m.n. 

A0220+ Salmonella helyi fertőzések 

A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut 

A1780+ Az idegrendszer egyéb gümőkórja 

A3000 Lepra [Hansen-betegség] k.m.n. 

A3000 Lepra [Hansen-betegség] k.m.n. 

A3010 Tuberculoid lepra 

A3010 Tuberculoid lepra 

A3020 Határesetű tuberculoid lepra 

A3020 Határesetű tuberculoid lepra 

A3030 Határesetű lepra 

A3030 Határesetű lepra 

A3040 Határesetű lepromatosus lepra 

A3040 Határesetű lepromatosus lepra 

A3050 Lepromatosus lepra 

A3050 Lepromatosus lepra 

A3080 Lepra egyéb formái 

A3080 Lepra egyéb formái 

A3090 Lepra k.m.n. 

A3090 Lepra k.m.n. 

A3680 Egyéb diphtheria 

A4000 Septicaemia, A csoportú streptococcus miatt 

A4010 Septicaemia, B csoportú streptococcus miatt 

A4020 Septicaemia, D csoportú streptococcus miatt 

A4030 Septicaemia Streptococcus pneumoniae miatt 

A4080 Egyéb streptococcus okozta septicaemia 

A4090 Septicaemia, streptococcus miatt k.m.n. 

A4100 Staphylococcus aureus okozta septicaemia 

A4110 Egyéb azonosított staphylococcus okozta septicaemia 

A4120 Nem azonosított staphylococcus okozta septicaemia 

A4130 Haemophilus influenzae okozta septicaemia 

A4140 Anaerob kórokozók okozta septicaemia 

A4150 Septicaemia egyéb Gram-negatív kórokozók miatt 

A4180 Septicaemia, egyéb meghatározott kórokozóval 

A4190 Septicaemia, k.m.n. 

A4191 Septicaemia többszervi elégtelenséggel 

A5040 Késői veleszületett neurosyphilis [juvenilis neurosyphilis] 

A5050 Egyéb késői veleszületett syphilis, tünetekkel 

A5210 Symptomás neurosyphilis 

A5210 Symptomás neurosyphilis 

A5440+ A csont-izomrendszer kankós fertőzése 

A6920 Lyme-kór 

A9210 O'nyong-nyong láz 

B0220+ Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel 

B1500 A-típusú hepatitis májcomával 

B1590 A-típusú hepatitis májcoma nélkül 

B1600 B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, májcomával 

B1610 B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, májcoma nélkül 

B1620 B-típusú heveny hepatitis delta-ágens nélkül, májcomával 

B1690 B-típusú heveny hepatitis delta-ágens és májcoma nélkül 

B1700 Hepatitis B hordozó heveny d- (felül-) fertőzése 

B1710 Heveny hepatitis C 

B1720 Heveny hepatitis E 

B1780 Egyéb meghatározott heveny vírusos májgyulladás 

B1800 Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágenssel 

B1810 Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágens nélkül 
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B1820 Idült vírusos C-típusú hepatitis 

B1880 Egyéb idült vírusos májgyulladás 

B1890 Idült vírusos májgyulladás k.m.n. 

B1900 Vírushepatitis comával k.m.n. 

B1990 Vírusos hepatitis coma nélkül k.m.n. 

B2680 Járványos parotitis egyéb szövődményekkel 

B2680 Járványos parotitis egyéb szövődményekkel 

B2700 Gammaherpesvirus mononucleosis 

B2710 Cytomegalovirus mononucleosis 

B2780 Egyéb fertőző mononucleosis 

B2790 Fertőző mononucleosis k.m.n. 

D5700 Sarlósejtes anaemia krízissel 

D5710 Sarlósejtes anaemia krízis nélkül 

D5720 Kettős heterozygotás sarlósejtes zavarok 

D5730 Sarlósejtes jelleg 

D5780 Egyéb sarlósejtes rendellenességek 

D8680 Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban 

E0000 Veleszületett jódhiány-syndroma, idegrendszeri típus 

E0010 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, myxoedemás típus 

E0020 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, kevert típus 

E0090 Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, k.m.n. 

E0100 Jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva 

E0110 Jódhiányhoz társuló multinodularis (endémiás) golyva 

E0120 Jódhiányhoz társuló (endémiás) golyva, k.m.n. 

E0180 Jódhiányhoz társuló egyéb pajzsmirigy betegségek és rokon állapotok 

E02H0 Subclinicus jódhiányos hypothyreosis 

E0300 Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával 

E0310 Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül 

E0320 Gyógyszerek és egyéb exogén anyagok-okozta hypothyreosis 

E0330 Infectiók utáni hypothyreosis 

E0340 Pajzsmirigy sorvadás (szerzett) 

E0350 Myxoedemás coma 

E0380 Egyéb hypothyreosis 

E0390 Hypothyreosis, k.m.n. 

E0500 Thyreotoxicosis diffúz golyvával 

E0510 Thyreotoxicosis, solitaer toxikus pajzsmirigy göbbel 

E0520 Thyreotoxicosis multinodularis toxikus golyvával 

E0530 Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében 

E0540 Thyreotoxicosis factitia 

E0550 Thyreotoxicus krízis 

E0580 Egyéb thyreotoxicosis 

E0590 Thyreotoxicosis k.m.n. 

E1060 Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1160 Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1260 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1360 Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1460 Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövődményekkel 

E2100 Primaer hyperparathyreosis 

E2110 Secundaer hyperparathyreosis, m.n.o. 

E2120 Egyéb mellékpajzsmirigy túlműködés 

E2130 Hyperparathyreosis, k.m.n. 

E2140 Egyéb meghatározott mellékpajzsmirigy betegségek 

E2150 Mellékpajzsmirigy betegség, k.m.n. 

E2200 Acromegalia és hypophysaer gigantismus 

E7910 Lesch-Nyhan-syndroma 

E8310 A vas anyagcsere rendellenességei 

G6100 Guillain-Barré-syndroma 

G6110 Serum neuropathia 

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 
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G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6290 Polyneuropathia k.m.n. 

I3300 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 

K9080 Egyéb felszívódási zavar 

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 

K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 

L0800 Pyoderma 

L0810 Erythrasma 

L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 

L0890 A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 

L5110 Bullosus erythema multiforme 

L5120 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] 

L5121 Toxikus epidermalis necrolysis, testnyílások és ezek környékén 

L5122 Toxikus epidermalis necrolysis, testny. és körny. + <30% testfelület 

L5123 Toxikus epidermalis necrolysis, testny. és körny. + 30-80% testfelület 

L5124 Toxikus epidermalis necrolysis testny. és körny. + 100% testfelület 

L5125 Toxikus epidermalis necrolysis, belszervi nyálkah.+ bárm.% testfelület 

L5180 Egyéb erythema multiforme 

L5190 Erythema multiforme, k.m.n. 

L52H0 Erythema nodosum 

M0000 Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0010 Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0020 Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0080 Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis 

M0090 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 

M1200 Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud] 

M1210 Kaschin-Beck betegség 

M1220 Villonodularis synovitis (pigmentált) 

M1230 Palindrom rheumatismus 

M1240 Intermittáló hydrarthrosis 

M1250 Sérüléses arthropathia 

M1280 Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o. 

M1300 Polyarthritis, k.m.n. 

M1310 Monoarthritis, m.n.o. 

M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 

M1390 Ízületi gyulladás, k.m.n. 

M2510 Ízületi sipoly 

M4600 A gerinc enthesopathiái 

M4610 Sacroileitis, m.n.o. 

M4620 A csigolya osteomyelitise 

M4630 A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 

M4640 Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 

M4650 Egyéb fertőzéses spondylopathiák 

M4680 Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

M4690 Gyulladásos spondylopathia, k.m.n. 

M8600 Akut haematogen osteomyelitis 

M8610 Egyéb akut osteomyelitis 

M8620 Szubakut osteomyelitis 

M8630 Idült, multifokális osteomyelitis 

M8640 Idült osteomyelitis váladékozó üreggel 

M8650 Egyéb idült, haematogen osteomyelitis 

M8660 Egyéb idült osteomyelitis 

M8680 Egyéb osteomyelitis 

M8690 Osteomyelitis, k.m.n. 

M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis 

T8450 Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt 

T8460 Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen] 
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T8470 Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt 

 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7150 Az ízületek stabilitási funkciói (nincs probléma) 

b7151 Az ízületek stabilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7152 Az ízületek stabilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7153 Az ízületek stabilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7154 Az ízületek stabilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d6200 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (nincs probléma) 
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d6201 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (enyhe probléma) 

d6202 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (mérsékelt probléma) 

d6203 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (súlyos probléma) 

d6204 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94701 Egyéni torna 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 
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95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86120 Helyi hűtés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86316 Iontophoresis kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94880 Medencefürdő 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

12601 Tuberculin próba, Mantoux  

17310 Perifériás keringés funkcionális vizsgálata  

28100 Vörösvérsejt süllyedési sebesség 

3616B Doppler vizsgálat alsó végtagon 

82310 Deformitás kiegyenlítése ortopédiai segédeszközzel 

83200 Sínezés, kézen 

83295 Orthesis kezelés 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

88732 Antibiotikumos instillációs kezelés 

91010 Párakötés 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

93490 Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel 

93491 Gyógyászati segédeszköz próbája 

93492 Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése 

93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása 

93611 Szociális ügyintézés 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 
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96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

R061B Rehabilitációs terv készítése a 061B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS 

((BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 2,5 

óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 50 perc naponta) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 4 alkalommal, összesen legalább 5 óra hetente) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK „P”) 

 

**** 062A Alsó és felső végtag perifériás verőér betegségek következtében kialakult 

funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

E1050 Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 

E1150 Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7021 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I. 

I7022 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II. 

I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III. 

I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV. 

I7080 Egyéb ütőerek atherosclerosisa 

I7200 Arteria carotis aneurysma 

I7210 A felső végtag ütőereinek aneurysmája 

I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7300 Raynaud-syndroma 

I7301 Raynaud-syndroma, primer 

I7302 Raynaud-syndroma, secunder 

I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7390 Perifériás érbetegség, k.m.n. 

I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7710 Ütőérszűkület 

I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

I9790 A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n. 

R2020 Bőr paraesthesia 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R5200 Akut fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 
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FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1340 Alvásfunkciók (nincs probléma) 

b1341 Alvásfunkciók (enyhe probléma) 

b1342 Alvásfunkciók (mérsékelt probléma) 

b1343 Alvásfunkciók (súlyos probléma) 

b1344 Alvásfunkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d4700 Szállítóeszköz használata (nincs probléma) 

d4701 Szállítóeszköz használata (enyhe probléma) 

d4702 Szállítóeszköz használata (mérsékelt probléma) 

d4703 Szállítóeszköz használata (súlyos probléma) 

d4704 Szállítóeszköz használata (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 
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d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

17301 Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

17310 Perifériás keringés funkcionális vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 
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86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94880 Medencefürdő 

94882 Szénsavfürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

9488H Iszappakolás testtájanként 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározás 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

19205 Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

R062A Rehabilitációs terv készítése a 062A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK 

„L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „N” VAGY BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „P”) legalább 1,5 óra naponta, legalább 3 kezelés, amelyből BEAVATKOZÁSOK „N” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 30 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „Q” legalább heti 2 

alkalommal, összesen legalább 2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R”) 

 

**** 063A Diabeteses láb szövődményei következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
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E1040+ Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1060 Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1070 Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1140+ Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1160 Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1170 Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1240+ Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövődményekkel 

E1250 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1260 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1270 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1340+ Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövődményekkel 

E1350 Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődményekkel 

E1360 Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1370 Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövődménnyel 

E1440+ Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövődményekkel 

E1450 Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövődményekkel 

E1460 Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1470 Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövődménnyel 

M1400* Enzimdefektus - más öröklődő betegségek okozta köszvényes arthropathia 

M1410* Kristály okozta arthropathia egyéb anyagcsere betegségekben 

M1420* Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 

M1430* Lipoid dermatoarthritis (E78.8+) 

M1440* Arthropathia amyloidosisban (E85.-+) 

M1450* Egyéb endocrin, táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben 

M1460* Neuropathiás arthropathia 

M1480* Arthropathia máshova osztályozott, meghatározott betegségekben 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

L0800 Pyoderma 

L0810 Erythrasma 

L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 

L0890 A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 

M0000 Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0010 Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0020 Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0080 Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis 

M0090 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 

R2020 Bőr paraesthesia 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R5200 Akut fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 
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b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b2700 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (nincs probléma) 

b2701 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (enyhe probléma) 

b2702 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (mérsékelt probléma) 

b2703 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (súlyos probléma) 

b2704 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7200 A csontok mozgásának funkciói (nincs probléma) 

b7201 A csontok mozgásának funkciói (enyhe probléma) 

b7202 A csontok mozgásának funkciói (mérsékelt probléma) 

b7203 A csontok mozgásának funkciói (súlyos probléma) 

b7204 A csontok mozgásának funkciói (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d4750 Járművezetés (nincs probléma) 

d4751 Járművezetés (enyhe probléma) 

d4752 Járművezetés (mérsékelt probléma) 

d4753 Járművezetés (súlyos probléma) 

d4754 Járművezetés (totális probléma) 

d6200 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (nincs probléma) 

d6201 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (enyhe probléma) 

d6202 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (mérsékelt probléma) 

d6203 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (súlyos probléma) 

d6204 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 
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17310 Perifériás keringés funkcionális vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

28100 Vörösvérsejt süllyedési sebesség 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

3616B Doppler vizsgálat alsó végtagon 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94880 Medencefürdő 
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BEAVATKOZÁSOK "Q" 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

19200 Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

83200 Sínezés, kézen 

83295 Orthesis kezelés 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

88732 Antibiotikumos instillációs kezelés 

91010 Párakötés 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

R063A Rehabilitációs terv készítése a 063A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 2,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 50 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább heti 4 alkalommal, összesen legalább 5 

óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S”) 

 

**** Főcsoport: 07 Amputációt (posttraumás, vascularis vagy malignus betegség miatt) 

követően és dysmelia miatt kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció 

**** 071A Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 
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"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

S4800 A vállizület traumás amputatiója 

S4810 A felkar traumás amputatiója 

S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 

S4970 A váll és felkar többszörös sérülése 

S4980 A váll és felkar egyéb megnevezett sérülései 

S4990 A váll és felkar k.m.n. sérülése 

S5000 A könyök zúzódása 

S5010 Az alkar egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 

S5070 Az alkar többszörös felületes sérülése 

S5080 Az alkar egyéb felületes sérülései 

S5090 Az alkar k.m.n. felületes sérülése 

S5100 A könyök nyílt sebe 

S5170 Az alkar többszörös nyílt sebe 

S5180 Az alkar egyéb részeinek nyílt sebe 

S5190 Az alkar k.m.n. részének nyílt sebe 

S5200 A singcsont (ulna) proximalis végének törése 

S5210 Az orsócsont (radius) proximális végének törése 

S5220 A singcsont (ulna) testének törése 

S5230 Az orsócsont (radius) testének törése 

S5240 A sing- és orsócsont testének törése 

S5250 Az orsócsont (radius) distalis végének törése 

S5260 A sing- és orsócsont distalis végének törése 

S5270 Az alkar többszörös törése 

S5280 Az alkar egyéb részeinek törése 

S5290 Az alkar k.m.n. részének törése 

S5300 A radius fejecs ficama 

S5310 A könyök k.m.n. részének ficama 

S5320 Az orsócsont (radius) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5330 A singcsont (ulna) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5340 A könyök rándulása és húzódása 

S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében 

S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében 

S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében 

S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében 

S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében 

S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében 

S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében 

S5520 Az alkar vénáinak sérülése 

S5570 Az alkar több erének sérülése 

S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése 

S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése 

S5600 A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében 

S5610 A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5620 Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5630 A hüvelykujj feszítő-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5640 A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5650 Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5670 Több izom és ín sérülése az alkar szintjében 

S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 

S5700 A könyök összenyomatása 

S5780 Az alkar egyéb részeinek összenyomatása 

S5790 Az alkar k.m.n. részének összenyomatása 

S5800 A könyök traumás amputatiója 

S5810 Az alkar traumás amputatiója 

S5890 Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 

S5970 A könyök és alkar többszörös sérülése 
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S5980 Az alkar egyéb meghatározott sérülései 

S5990 Az alkar k.m.n. sérülése 

S6000 A kéz ujjainak zúzódása a köröm sérülése nélkül 

S6010 A kéz ujj(-ak) zúzódása a köröm sérülésével 

S6020 A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása 

S6070 A csukló és kéz többszörös felületes sérülése 

S6080 A csukló és kéz egyéb felületes sérülései 

S6090 A csukló és kéz k.m.n. felületes sérülése 

S6100 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül 

S6110 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével 

S6170 A csukló és kéz többszörös nyílt sebe 

S6180 A csukló és kéz más részeinek nyílt sebe 

S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe 

S6200 A kéz sajkacsontjának törése 

S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 

S6220 Az első metacarpus törése 

S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 

S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 

S6250 A hüvelykujj törése 

S6260 A kéz egyéb ujjának törése 

S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 

S6300 A csukló ficama 

S6310 A kéz ujjának ficama 

S6320 A kéz ujjainak többszörös ficama 

S6330 A csukló szalagjának traumás szakadása 

S6340 A kéz ujjszalagjának szakadása a metacarpophal.-interphal. izületeknél 

S6350 A csukló rándulása és húzódása 

S6360 A kéz ujjainak rándulása és húzódása 

S6370 A kéz k.m.n. részeinek rándulása húzódása 

S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében 

S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6430 A hüvelykujj idegének sérülése 

S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése 

S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6500 Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6510 Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6520 Az arcus palmaris superficialis sérülése 

S6530 Az arcus palmaris profundus sérülése 

S6540 A hüvelykujj ereinek sérülése 

S6550 Az erek sérülése a kéz többi ujján 

S6570 Több ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6580 Egyéb erek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6590 K.m.n. ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6600 A musc.flexor poll.longus izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6610 A kéz egyéb ujja hajlító izma-ina sérülése csukló, kéz szintjében 

S6620 A hüvelyujj feszítő izmának-inának sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6630 A kéz egyéb ujja feszítő izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6640 A hüvelykujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6650 Egyéb ujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6660 Többszörös hajlító izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6670 Többszörös feszítő izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6680 Egyéb izmok és inak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6690 K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6700 A hüvelykujj és egyéb ujj/ak/ összenyomatása 

S6780 A csukló és kéz egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S6800 A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 
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S6810 Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6820 Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 

S6830 Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 

S6840 A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 

S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 

S6890 A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S6970 A csukló és kéz többszörös sérülése 

S6980 A csukló és kéz egyéb meghatározott sérülései 

S6990 A csukló és kéz k.m.n. sérülése 

S7000 A csípő zúzódása 

S7010 A comb zúzódása 

S7070 A csípő és comb többszörös felületes sérülése 

S7080 A csípő és comb egyéb felületes sérülései 

S7090 A csípő és comb k.m.n. felületes sérülése 

S7100 A csípő nyílt sebe 

S7110 A comb nyílt sebe 

S7170 A csípő és comb többszörös nyílt sebe 

S7180 A medenceöv egyéb és k.m.n. részeinek nyílt sebe 

S7200 A combnyak törése 

S7210 Pertrochanter törés 

S7220 Subtrochantericus törés 

S7230 A combcsont testének törése 

S7240 A combcsont distalis törése 

S7270 A combcsont többszörös törése 

S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 

S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 

S7300 A csípő ficama 

S7310 A csípő rándulása és húzódása 

S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében 

S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7500 Az art. femoralis sérülése 

S7510 A vena femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7520 A vena saphena magna sérülése a csípő és comb szintjében 

S7570 Több ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7580 Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7590 K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7600 A csípő izmainak és inainak sérülése 

S7610 A musc. quadriceps és inának sérülése 

S7620 A comb adductor izmainak és inainak sérülése 

S7630 A comb hátsó izomcsoportja izmainak és inainak sérülése 

S7640 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése a comb szintjében 

S7670 A csípő több izmának és inának sérülése a comb szintjében 

S7700 A csípő összenyomatása 

S7710 A comb összenyomatása 

S7720 A csípő és comb összenyomatása 

S7800 A csípőizület traumás csonkolása 

S7810 Csípő és térd közötti traumás csonkolás 

S7890 A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S7970 A csípő és comb többszörös sérülése 

S7980 A csípő és comb egyéb meghatározott sérülései 

S7990 A csípő és comb k.m.n. sérülése 

S8000 A térd zúzódása 

S8010 A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 

S8070 A lábszár többszörös felületes sérülése 

S8080 A lábszár egyéb felületes sérülései 

S8090 A lábszár k.m.n. felületes sérülése 
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S8100 A térd nyílt sebe 

S8170 A lábszár többszörös nyílt sebe 

S8180 A lábszár egyéb részeinek nyílt sebe 

S8190 A lábszár k.m.n. részének nyílt sebe 

S8200 A térdkalács (patella) törése 

S8210 A sípcsont proximalis végének törése 

S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 

S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 

S8240 A szárkapocscsont (fibula) törése 

S8250 A belboka törése 

S8260 A külboka törése 

S8270 A lábszár többszörös törése 

S8280 A lábszár egyéb részeinek törése 

S8290 A lábszár k.m.n. részének törése 

S8300 A térdkalács ficama 

S8310 A térd ficama 

S8320 A meniscus heveny sérülése 

S8330 A térd izületi porcának heveny sérülése 

S8340 A térd külső és belső szalagjainak rándulása és húzódása 

S8350 A térd elülső és hátsó keresztszalagjának rándulása és húzódása 

S8360 A térd k.m.n. részeinek rándulása és húzódása 

S8370 A térd komplex sérülése 

S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében 

S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében 

S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében 

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében 

S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8500 Az art. poplitea sérülése 

S8510 Az art. tibialis (ant.) (post.) sérülése 

S8520 Az art. peronea sérülése 

S8530 A vena saphena magna sérülése a lábszár szintjében 

S8540 A vena saphena parva sérülése a lábszár szintjében 

S8550 A vena poplitea sérülése 

S8570 Több ér sérülése a lábszár szintjében 

S8580 Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében 

S8590 K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében 

S8600 Az Achilles-ín sérülése 

S8610 A hátsó izomcsoport egyéb inának sérülése a lábszár szintjében 

S8620 Az elülső izomcsoport izmainak sérülése a lábszár szintjében 

S8630 A peroneus izomcsoport izmainak-inainak sérülése a lábszár szintjében 

S8670 Több izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8680 Egyéb izmok és inak sérülése a lábszár szintjében 

S8690 K.m.n. izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8700 A térd összenyomatása 

S8780 A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S8800 A térd traumás csonkolása 

S8810 A lábszár traumás csonkolása 

S8890 A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n. 

S8970 A lábszár többszörös sérülése 

S8980 A lábszár egyéb meghatározott sérülései 

S8990 A lábszár k.m.n. sérülése 

S9000 A boka zúzódása 

S9010 A lábujj(-ak) zúzódása körömsérülés nélkül 

S9020 A lábujj(-ak) zúzódása körömsérüléssel 

S9030 A láb egyéb és k.m.n. részének zúzódása 

S9070 A láb és boka többszörös felületes sérülése 

S9080 A láb és boka egyéb felületes sérülése 

S9090 A láb és boka k.m.n. felületes sérülése 

S9100 A boka nyílt sebe 
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S9110 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérülés nélkül 

S9120 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérüléssel 

S9130 A láb egyéb részeinek sebe 

S9170 A boka és láb többszörös nyílt sebe 

S9200 A sarokcsont törése 

S9210 Az ugrócsont törése 

S9220 Egyéb lábtő csont(ok) törése 

S9230 Lábközépcsont törése 

S9240 Az öregujj törése 

S9250 Más lábujj törése 

S9270 A láb többszörös törése 

S9290 A láb törése, k.m.n. 

S9300 A boka ficama 

S9310 A lábujj(ak) ficama 

S9320 A boka- és láb-szalagok szakadása 

S9330 A láb egyéb és k.m.n. részének ficama 

S9340 A boka rándulása és húzódása 

S9350 A lábujj(-ak) rándulása és húzódása 

S9360 A láb egyéb és k.m.n. részeinek rándulása húzódása 

S9400 A N. plantaris lateralis sérülése 

S9410 A N. plantaris medialis sérülése 

S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében 

S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében 

S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében 

S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9500 Az art. dorsalis pedis sérülése 

S9510 Az art. plantaris sérülése 

S9520 A vena dorsalis pedis sérülése 

S9570 A boka és láb több erének sérülése a boka és láb szintjében 

S9580 A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében 

S9590 K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében 

S9600 A lábujj hosszú hajlító izma-ina sérülése a boka és lábszintjében 

S9610 A lábujj hosszú feszítő ina-izma sérülése a boka és lábszintjében 

S9620 A boka és láb belső izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9670 A boka és láb több izmának-inának sérülése a boka és láb szintjében 

S9680 A boka és láb egyéb izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9690 K.m.n. izom és ín sérülése a boka és ín szintjében 

S9700 A boka összenyomatása 

S9710 A lábujj(-ak) összenyomatása 

S9780 A boka és láb egyéb részeinek összenyomatása 

S9800 A láb traumás csonkolása a boka szintjében 

S9810 Egy lábujj traumás csonkolása 

S9820 Két vagy több lábujj traumás csonkolása 

S9830 A láb egyéb részeinek traumás csonkolása 

S9840 A láb traumás csonkolása szint meghatározása nélkül 

T0500 Mindkét kéz traumás amputatiója 

T0510 Az egyik kéz és a másik kar traumás amputatiója [kivétel a kéz] 

T0520 Mindkét kar traumás amputatiója [bármilyen szintben] 

T0530 Mindkét láb traumás amputatiója 

T0540 Egyik láb és másik lábszár traumás amputatiója [kivéve másik lábfej] 

T0550 Mindkét lábszár traumás amputatiója [bármilyen szintben] 

T0560 Felső és alsó végtag bármilyen komb. traumás amputat. k.m.n. szintben 

T0580 Testtájékok egyéb kombinációban való traumás amputatiója 

T0590 Többszörös traumás amputatio, k.m.n. 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal 

G5470 Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül 
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M2450 Ízületi contractura 

M2550 Ízületi fájdalom 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

T8730 Az amputatiós csonk neuromája 

T8740 Az amputatiós csonk infectiója 

T8750 Az amputatiós csonk necrosisa 

T8760 Az amputatiós csonk egyéb és k.m.n. szövődménye 

T9260 A felső végtag zúzódásának és traumás csonkolásának következményei 

T9360 Alsó végtag összezúzódásának és traumás csonkolásának következményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 

U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 

U0131 Russek skála  (enyhe) 

U0132 Russek skála  (közepesen súlyos) 

U0133 Russek skála  (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 
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FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzorium vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

12005 Koordinatio vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "M" 
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93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94411 Amputáltak gyógytornája 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

95930 Járástanítás pneumatikus protézissel 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

82151 Kontraktúra nyújtása 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

95850 Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás 

95860 Csonkedzés pneumatikus ballonnal 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

19200 Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

83295 Orthesis kezelés 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 
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95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95940 Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra 

95950 Művégtag felvételének tanítása 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

96423 Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "T" 

R071A Rehabilitációs terv készítése a 071A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

((BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK 

„R”) legalább 1,5 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „Q” legalább 30 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 

heti 2 alkalommal ,összesen legalább 2,5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "T") 

 

**** 071B Traumás amputáció következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

S4800 A vállizület traumás amputatiója 

S4810 A felkar traumás amputatiója 

S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 

S4970 A váll és felkar többszörös sérülése 

S4980 A váll és felkar egyéb megnevezett sérülései 

S4990 A váll és felkar k.m.n. sérülése 

S5000 A könyök zúzódása 

S5010 Az alkar egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 

S5070 Az alkar többszörös felületes sérülése 

S5080 Az alkar egyéb felületes sérülései 

S5090 Az alkar k.m.n. felületes sérülése 

S5100 A könyök nyílt sebe 

S5170 Az alkar többszörös nyílt sebe 

S5180 Az alkar egyéb részeinek nyílt sebe 

S5190 Az alkar k.m.n. részének nyílt sebe 
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S5200 A singcsont (ulna) proximalis végének törése 

S5210 Az orsócsont (radius) proximális végének törése 

S5220 A singcsont (ulna) testének törése 

S5230 Az orsócsont (radius) testének törése 

S5240 A sing- és orsócsont testének törése 

S5250 Az orsócsont (radius) distalis végének törése 

S5260 A sing- és orsócsont distalis végének törése 

S5270 Az alkar többszörös törése 

S5280 Az alkar egyéb részeinek törése 

S5290 Az alkar k.m.n. részének törése 

S5300 A radius fejecs ficama 

S5310 A könyök k.m.n. részének ficama 

S5320 Az orsócsont (radius) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5330 A singcsont (ulna) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5340 A könyök rándulása és húzódása 

S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében 

S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében 

S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében 

S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében 

S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében 

S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében 

S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében 

S5520 Az alkar vénáinak sérülése 

S5570 Az alkar több erének sérülése 

S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése 

S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése 

S5600 A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében 

S5610 A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5620 Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5630 A hüvelykujj feszítő-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5640 A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5650 Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5670 Több izom és ín sérülése az alkar szintjében 

S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 

S5700 A könyök összenyomatása 

S5780 Az alkar egyéb részeinek összenyomatása 

S5790 Az alkar k.m.n. részének összenyomatása 

S5800 A könyök traumás amputatiója 

S5810 Az alkar traumás amputatiója 

S5890 Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 

S5970 A könyök és alkar többszörös sérülése 

S5980 Az alkar egyéb meghatározott sérülései 

S5990 Az alkar k.m.n. sérülése 

S6000 A kéz ujjainak zúzódása a köröm sérülése nélkül 

S6010 A kéz ujj(-ak) zúzódása a köröm sérülésével 

S6020 A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása 

S6070 A csukló és kéz többszörös felületes sérülése 

S6080 A csukló és kéz egyéb felületes sérülései 

S6090 A csukló és kéz k.m.n. felületes sérülése 

S6100 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül 

S6110 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével 

S6170 A csukló és kéz többszörös nyílt sebe 

S6180 A csukló és kéz más részeinek nyílt sebe 

S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe 

S6200 A kéz sajkacsontjának törése 

S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 

S6220 Az első metacarpus törése 

S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 
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S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 

S6250 A hüvelykujj törése 

S6260 A kéz egyéb ujjának törése 

S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 

S6300 A csukló ficama 

S6310 A kéz ujjának ficama 

S6320 A kéz ujjainak többszörös ficama 

S6330 A csukló szalagjának traumás szakadása 

S6340 A kéz ujjszalagjának szakadása a metacarpophal.-interphal. izületeknél 

S6350 A csukló rándulása és húzódása 

S6360 A kéz ujjainak rándulása és húzódása 

S6370 A kéz k.m.n. részeinek rándulása húzódása 

S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében 

S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6430 A hüvelykujj idegének sérülése 

S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése 

S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6500 Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6510 Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6520 Az arcus palmaris superficialis sérülése 

S6530 Az arcus palmaris profundus sérülése 

S6540 A hüvelykujj ereinek sérülése 

S6550 Az erek sérülése a kéz többi ujján 

S6570 Több ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6580 Egyéb erek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6590 K.m.n. ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6600 A musc.flexor poll.longus izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6610 A kéz egyéb ujja hajlító izma-ina sérülése csukló, kéz szintjében 

S6620 A hüvelyujj feszítő izmának-inának sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6630 A kéz egyéb ujja feszítő izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6640 A hüvelykujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6650 Egyéb ujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6660 Többszörös hajlító izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6670 Többszörös feszítő izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6680 Egyéb izmok és inak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6690 K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6700 A hüvelykujj és egyéb ujj/ak/ összenyomatása 

S6780 A csukló és kéz egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S6800 A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6810 Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6820 Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 

S6830 Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 

S6840 A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 

S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 

S6890 A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S6970 A csukló és kéz többszörös sérülése 

S6980 A csukló és kéz egyéb meghatározott sérülései 

S6990 A csukló és kéz k.m.n. sérülése 

S7000 A csípő zúzódása 

S7010 A comb zúzódása 

S7070 A csípő és comb többszörös felületes sérülése 

S7080 A csípő és comb egyéb felületes sérülései 

S7090 A csípő és comb k.m.n. felületes sérülése 

S7100 A csípő nyílt sebe 

S7110 A comb nyílt sebe 

S7170 A csípő és comb többszörös nyílt sebe 
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S7180 A medenceöv egyéb és k.m.n. részeinek nyílt sebe 

S7200 A combnyak törése 

S7210 Pertrochanter törés 

S7220 Subtrochantericus törés 

S7230 A combcsont testének törése 

S7240 A combcsont distalis törése 

S7270 A combcsont többszörös törése 

S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 

S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 

S7300 A csípő ficama 

S7310 A csípő rándulása és húzódása 

S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében 

S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7500 Az art. femoralis sérülése 

S7510 A vena femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7520 A vena saphena magna sérülése a csípő és comb szintjében 

S7570 Több ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7580 Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7590 K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7600 A csípő izmainak és inainak sérülése 

S7610 A musc. quadriceps és inának sérülése 

S7620 A comb adductor izmainak és inainak sérülése 

S7630 A comb hátsó izomcsoportja izmainak és inainak sérülése 

S7640 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése a comb szintjében 

S7670 A csípő több izmának és inának sérülése a comb szintjében 

S7700 A csípő összenyomatása 

S7710 A comb összenyomatása 

S7720 A csípő és comb összenyomatása 

S7800 A csípőizület traumás csonkolása 

S7810 Csípő és térd közötti traumás csonkolás 

S7890 A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S7970 A csípő és comb többszörös sérülése 

S7980 A csípő és comb egyéb meghatározott sérülései 

S7990 A csípő és comb k.m.n. sérülése 

S8000 A térd zúzódása 

S8010 A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 

S8070 A lábszár többszörös felületes sérülése 

S8080 A lábszár egyéb felületes sérülései 

S8090 A lábszár k.m.n. felületes sérülése 

S8100 A térd nyílt sebe 

S8170 A lábszár többszörös nyílt sebe 

S8180 A lábszár egyéb részeinek nyílt sebe 

S8190 A lábszár k.m.n. részének nyílt sebe 

S8200 A térdkalács (patella) törése 

S8210 A sípcsont proximalis végének törése 

S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 

S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 

S8240 A szárkapocscsont (fibula) törése 

S8250 A belboka törése 

S8260 A külboka törése 

S8270 A lábszár többszörös törése 

S8280 A lábszár egyéb részeinek törése 

S8290 A lábszár k.m.n. részének törése 

S8300 A térdkalács ficama 

S8310 A térd ficama 

S8320 A meniscus heveny sérülése 
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S8330 A térd izületi porcának heveny sérülése 

S8340 A térd külső és belső szalagjainak rándulása és húzódása 

S8350 A térd elülső és hátsó keresztszalagjának rándulása és húzódása 

S8360 A térd k.m.n. részeinek rándulása és húzódása 

S8370 A térd komplex sérülése 

S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében 

S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében 

S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében 

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében 

S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8500 Az art. poplitea sérülése 

S8510 Az art. tibialis (ant.) (post.) sérülése 

S8520 Az art. peronea sérülése 

S8530 A vena saphena magna sérülése a lábszár szintjében 

S8540 A vena saphena parva sérülése a lábszár szintjében 

S8550 A vena poplitea sérülése 

S8570 Több ér sérülése a lábszár szintjében 

S8580 Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében 

S8590 K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében 

S8600 Az Achilles-ín sérülése 

S8610 A hátsó izomcsoport egyéb inának sérülése a lábszár szintjében 

S8620 Az elülső izomcsoport izmainak sérülése a lábszár szintjében 

S8630 A peroneus izomcsoport izmainak-inainak sérülése a lábszár szintjében 

S8670 Több izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8680 Egyéb izmok és inak sérülése a lábszár szintjében 

S8690 K.m.n. izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8700 A térd összenyomatása 

S8780 A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S8800 A térd traumás csonkolása 

S8810 A lábszár traumás csonkolása 

S8890 A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n. 

S8970 A lábszár többszörös sérülése 

S8980 A lábszár egyéb meghatározott sérülései 

S8990 A lábszár k.m.n. sérülése 

S9000 A boka zúzódása 

S9010 A lábujj(-ak) zúzódása körömsérülés nélkül 

S9020 A lábujj(-ak) zúzódása körömsérüléssel 

S9030 A láb egyéb és k.m.n. részének zúzódása 

S9070 A láb és boka többszörös felületes sérülése 

S9080 A láb és boka egyéb felületes sérülése 

S9090 A láb és boka k.m.n. felületes sérülése 

S9100 A boka nyílt sebe 

S9110 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérülés nélkül 

S9120 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérüléssel 

S9130 A láb egyéb részeinek sebe 

S9170 A boka és láb többszörös nyílt sebe 

S9200 A sarokcsont törése 

S9210 Az ugrócsont törése 

S9220 Egyéb lábtő csont(ok) törése 

S9230 Lábközépcsont törése 

S9240 Az öregujj törése 

S9250 Más lábujj törése 

S9270 A láb többszörös törése 

S9290 A láb törése, k.m.n. 

S9300 A boka ficama 

S9310 A lábujj(ak) ficama 

S9320 A boka- és láb-szalagok szakadása 

S9330 A láb egyéb és k.m.n. részének ficama 

S9340 A boka rándulása és húzódása 
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S9350 A lábujj(-ak) rándulása és húzódása 

S9360 A láb egyéb és k.m.n. részeinek rándulása húzódása 

S9400 A N. plantaris lateralis sérülése 

S9410 A N. plantaris medialis sérülése 

S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében 

S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében 

S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében 

S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9500 Az art. dorsalis pedis sérülése 

S9510 Az art. plantaris sérülése 

S9520 A vena dorsalis pedis sérülése 

S9570 A boka és láb több erének sérülése a boka és láb szintjében 

S9580 A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében 

S9590 K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében 

S9600 A lábujj hosszú hajlító izma-ina sérülése a boka és lábszintjében 

S9610 A lábujj hosszú feszítő ina-izma sérülése a boka és lábszintjében 

S9620 A boka és láb belső izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9670 A boka és láb több izmának-inának sérülése a boka és láb szintjében 

S9680 A boka és láb egyéb izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9690 K.m.n. izom és ín sérülése a boka és ín szintjében 

S9700 A boka összenyomatása 

S9710 A lábujj(-ak) összenyomatása 

S9780 A boka és láb egyéb részeinek összenyomatása 

S9800 A láb traumás csonkolása a boka szintjében 

S9810 Egy lábujj traumás csonkolása 

S9820 Két vagy több lábujj traumás csonkolása 

S9830 A láb egyéb részeinek traumás csonkolása 

S9840 A láb traumás csonkolása szint meghatározása nélkül 

T0500 Mindkét kéz traumás amputatiója 

T0510 Az egyik kéz és a másik kar traumás amputatiója [kivétel a kéz] 

T0520 Mindkét kar traumás amputatiója [bármilyen szintben] 

T0530 Mindkét láb traumás amputatiója 

T0540 Egyik láb és másik lábszár traumás amputatiója [kivéve másik lábfej] 

T0550 Mindkét lábszár traumás amputatiója [bármilyen szintben] 

T0560 Felső és alsó végtag bármilyen komb. traumás amputat. k.m.n. szintben 

T0580 Testtájékok egyéb kombinációban való traumás amputatiója 

T0590 Többszörös traumás amputatio, k.m.n. 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal 

G5470 Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül 

M2450 Ízületi contractura 

M2550 Ízületi fájdalom 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

T8730 Az amputatiós csonk neuromája 

T8740 Az amputatiós csonk infectiója 

T8750 Az amputatiós csonk necrosisa 

T8760 Az amputatiós csonk egyéb és k.m.n. szövődménye 

T9260 A felső végtag zúzódásának és traumás csonkolásának következményei 

T9360 Alsó végtag összezúzódásának és traumás csonkolásának következményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 
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U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 

U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 

U0131 Russek skála (enyhe) 

U0132 Russek skála (közepesen súlyos) 

U0133 Russek skála (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 
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d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzorium vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

12005 Koordinatio vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 
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94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94411 Amputáltak gyógytornája 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

95930 Járástanítás pneumatikus protézissel 

95970 Dupla alsóvégtag amputált járástanítása 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

95850 Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás 

95860 Csonkedzés pneumatikus ballonnal 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

85513 Víz alatti torna csoportos 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

 

19200 Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

83295 Orthesis kezelés 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 
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95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95710 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc) 

95940 Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra 

95950 Művégtag felvételének tanítása 

95960 Dupla alsóvégtag amputált rehabilitálhatóságának próbája 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

96423 Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "T" 

R071B Rehabilitációs terv készítése a 071B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

((BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK 

„R”) legalább 2,5 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „Q” legalább 50 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 

heti 4 alkalommal ,összesen legalább 5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T”) 
 

**** 072A Perifériás érbetegség miatti amputációt követően szükséges rehabilitáció 

ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

E1050 Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 

E1070 Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1150 Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1170 Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1250 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1270 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1350 Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődményekkel 

E1370 Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövődménnyel 

E1450 Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövődményekkel 

E1470 Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövődménnyel 

I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7300 Raynaud-syndroma 

I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger] 
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I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 Ütőérszűkület 

I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720 Ütőér repedés 

I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750 Ütőér elhalás 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

I8300 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel 

I8320 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal 

M2450 Ízületi contractura 

M2550 Ízületi fájdalom 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0131 Russek skála  (enyhe) 

U0132 Russek skála  (közepesen súlyos) 

U0133 Russek skála  (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1400 Figyelmi funkciók (nincs probléma) 

b1401 Figyelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1402 Figyelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1403 Figyelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1404 Figyelmi funkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4100 A szív funkciói (nincs probléma) 

b4101 A szív funkciói (enyhe probléma) 

b4102 A szív funkciói (mérsékelt probléma) 

b4103 A szív funkciói (súlyos probléma) 
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b4104 A szív funkciói (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d6200 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (nincs probléma) 

d6201 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (enyhe probléma) 

d6202 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (mérsékelt probléma) 

d6203 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (súlyos probléma) 

d6204 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 
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BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94411 Amputáltak gyógytornája 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

95930 Járástanítás pneumatikus protézissel 

95970 Dupla alsóvégtag amputált járástanítása 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

95850 Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás 

95860 Csonkedzés pneumatikus ballonnal 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

19200 Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció 

83295 Orthesis kezelés 

85660 Protézis, orthesis revíziója  

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 
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93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia – műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95940 Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra 

95950 Művégtag felvételének tanítása 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

R072A Rehabilitációs terv készítése a 072A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen)ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 2,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 50 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 4 alkalommal , összesen legalább 

5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "P") 
 

**** 073A Dysmelia okozta végtaghiány ill. rendellenesség következtében kialakult 

funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

 

Q6900 Járulékos ujj(-ak) 

Q6910 Járulékos hüvelykujj(-ak) 

Q6920 Járulékos lábujj(-ak) 

Q6990 Polydactylia, k.m.n. 

Q7000 Összenőtt ujjak 

Q7010 Úszóhártyás ujjak 

Q7020 Összenőtt lábujjak 

Q7030 Úszóhártyás lábujjak 

Q7040 Polysyndactylia 

Q7090 Ujjak összenövése, k.m.n. 

Q7100 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7110 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével 

Q7120 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 

Q7130 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7140 Az orsócsont megrövidülése 

Q7150 A singcsont megrövidülése 

Q7160 Rákolló-kéz 

Q7180 A felső végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7190 A felső végtag redukciós defektusa, k.m.n. 
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Q7200 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7210 A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével 

Q7220 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 

Q7230 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7240 A combcsont megrövidülése 

Q7250 A sípcsont megrövidülése 

Q7260 A szárkapocs megrövidülése 

Q7270 Hasadt láb 

Q7280 Az alsó végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7290 Az alsó végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7300 Nem meghatározott végtag(-ok) veleszületett hiánya 

Q7310 Nem meghatározott végtag(-ok) proximális végének hiánya 

Q7380 Nem meghatározott végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7400 A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7410 A térd veleszületett rendellenessége 

Q7420 Az alsó végtag(-ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7430 Arthrogryposis multiplex congenita 

Q7480 Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek 

Q7490 A végtag(-ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M8490 A csontfolytonosság rendellenessége, k.m.n. 

M9600 Álizület fúzió vagy arthrodesis után 

M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 

M9630 Postlaminectomiás kyphosis 

M9640 Műtét utáni lordosis 

M9660 Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9680 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

M9690 Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

M9900 Segmentalis és somaticus dysfunctio 

M9990 Biomechanikai károsodás, k.m.n. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2930 Rendellenes testtartás 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0131 Russek skála  (enyhe) 

U0132 Russek skála  (közepesen súlyos) 

U0133 Russek skála  (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 
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b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7150 Az ízületek stabilitási funkciói (nincs probléma) 

b7151 Az ízületek stabilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7152 Az ízületek stabilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7153 Az ízületek stabilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7154 Az ízületek stabilitási funkciói (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 
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d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d7200 Összetett személyközi interakciók (nincs probléma) 

d7201 Összetett személyközi interakciók (enyhe probléma) 

d7202 Összetett személyközi interakciók (mérsékelt probléma) 

d7203 Összetett személyközi interakciók (súlyos probléma) 

d7204 Összetett személyközi interakciók (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 
93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 
95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94411 Amputáltak gyógytornája 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 
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94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95940 Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra 

95950 Művégtag felvételének tanítása 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

R073A Rehabilitációs terv készítése a 073A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 60 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” napi 1,5 óra) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "P") 
 

**** 073B Dysmelia okozta végtaghiány ill. rendellenesség következtében kialakult 

funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

 

Q6900 Járulékos ujj(-ak) 

Q6910 Járulékos hüvelykujj(-ak) 

Q6920 Járulékos lábujj(-ak) 

Q6990 Polydactylia, k.m.n. 

Q7000 Összenőtt ujjak 

Q7010 Úszóhártyás ujjak 

Q7020 Összenőtt lábujjak 

Q7030 Úszóhártyás lábujjak 

Q7040 Polysyndactylia 

Q7090 Ujjak összenövése, k.m.n. 

Q7100 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
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Q7110 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével 

Q7120 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 

Q7130 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7140 Az orsócsont megrövidülése 

Q7150 A singcsont megrövidülése 

Q7160 Rákolló-kéz 

Q7180 A felső végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7190 A felső végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7200 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7210 A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével 

Q7220 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 

Q7230 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7240 A combcsont megrövidülése 

Q7250 A sípcsont megrövidülése 

Q7260 A szárkapocs megrövidülése 

Q7270 Hasadt láb 

Q7280 Az alsó végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7290 Az alsó végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7300 Nem meghatározott végtag(-ok) veleszületett hiánya 

Q7310 Nem meghatározott végtag(-ok) proximális végének hiánya 

Q7380 Nem meghatározott végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7400 A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7410 A térd veleszületett rendellenessége 

Q7420 Az alsó végtag(-ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7430 Arthrogryposis multiplex congenita 

Q7480 Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek 

Q7490 A végtag(-ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M8490 A csontfolytonosság rendellenessége, k.m.n. 

M9600 Álizület fúzió vagy arthrodesis után 

M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 

M9630 Postlaminectomiás kyphosis 

M9640 Műtét utáni lordosis 

M9660 Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9680 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

M9690 Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

M9900 Segmentalis és somaticus dysfunctio 

M9990 Biomechanikai károsodás, k.m.n. 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2930 Rendellenes testtartás 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0131 Russek skála  (enyhe) 

U0132 Russek skála  (közepesen súlyos) 

U0133 Russek skála  (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 
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b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7150 Az ízületek stabilitási funkciói (nincs probléma) 

b7151 Az ízületek stabilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7152 Az ízületek stabilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7153 Az ízületek stabilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7154 Az ízületek stabilitási funkciói (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 
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d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d7200 Összetett személyközi interakciók (nincs probléma) 

d7201 Összetett személyközi interakciók (enyhe probléma) 

d7202 Összetett személyközi interakciók (mérsékelt probléma) 

d7203 Összetett személyközi interakciók (súlyos probléma) 

d7204 Összetett személyközi interakciók (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 
93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 
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94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94411 Amputáltak gyógytornája 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95940 Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra 

95950 Művégtag felvételének tanítása 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

R073B Rehabilitációs terv készítése a 073B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen)ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 1,5 óra 
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naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 60 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” napi 1,5 óra )ÉS (BEAVATKOZÁSOK "P") 

 

**** 081B Égés, maródás és fagyás következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

 

T2000 A fej és nyak égése, foka nem meghatározott 

T2010 A fej és nyak elsőfokú égése 

T2020 A fej és nyak másodfokú égése 

T2030 A fej és nyak harmadfokú égése 

T2040 A fej és nyak maródása, foka k.m.n. 

T2050 Fej és nyak elsőfokú maródása 

T2060 A fej és nyak másodfokú maródása 

T2070 A fej és nyak harmadfokú maródása 

T2100 A törzs nem meghatározott fokú égése 

T2110 A törzs elsőfokú égése 

T2120 A törzs másodfokú égése 

T2130 A törzs harmadfokú égése 

T2140 A törzs k.m.n. fokú maródása 

T2150 A törzs elsőfokú maródása 

T2160 A törzs másodfokú maródása 

T2170 A törzs harmadfokú maródása 

T2200 A váll és felső végtag k.m.n. fokú égése, kivéve a csukló és kéz 

T2210 A váll és felső végtag elsőfokú égése, kivéve a csukló és kéz 

T2220 A váll és felső végtag másodfokú égése, kivéve a csukló és kéz 

T2230 A váll és felső végtag harmadfokú égése, kivéve a csukló és kéz 

T2240 A váll és felső végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a csukló és kéz 

T2250 A váll és felső végtag elsőfokú maródása, kivéve a csukló és kéz 

T2260 A váll és felső végtag másodfokú maródása, kivéve a csukló és kéz 

T2270 A váll és felső végtag harmadfokú maródása, kivéve csukló és kéz 

T2300 A csukló és kéz k.m.n. fokú égési sérülése 

T2310 A csukló és kéz elsőfokú égési sérülése 

T2320 A csukló és kéz másodfokú égési sérülése 

T2330 A csukló és kéz harmadfokú égési sérülése 

T2340 A csukló és kéz k.m.n. fokú maródása 

T2350 A csukló és kéz elsőfokú maródása 

T2360 A csukló és kéz másodfokú maródása 

T2370 A csukló és kéz harmadfokú maródása 

T2400 A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú égési sérülése, kivéve boka és láb 

T2410 A csípő és alsó végtag elsőfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb 

T2420 A csípő és alsó végtag másodfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb 

T2430 A csípő és alsó végtag harmadfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb 

T2440 A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a boka és láb 

T2450 A csípő és alsó végtag elsőfokú maródása, kivéve a boka és láb 

T2460 A csípő és alsó végtag másodfokú maródása, kivéve a boka és láb 

T2470 A csípő és alsó végtag harmadfokú maródása, kivéve a boka és láb 

T2500 A boka és láb k.m.n. fokú égési sérülése 

T2510 A boka és láb elsőfokú égési sérülése 

T2520 A boka és láb másodfokú égési sérülése 

T2530 A boka és láb harmadfokú égési sérülése 

T2540 A boka és láb k.m.n. fokú maródása 

T2550 A boka és láb elsőfokú maródása 

T2560 A boka és láb másodfokú maródása 

T2570 A boka és láb harmadfokú maródása 
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T2600 A szemhéj és szemkörüli terület égése 

T2610 A szaruhártya és kötőhártya égése 

T2620 A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés 

T2630 A szem és függelékei más részeit érintő égés 

T2640 A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n. 

T2650 A szemhéj és szemkörüli terület maródása 

T2660 A szaruhártya és kötőhártya maródása 

T2670 A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás 

T2680 A szem és függelékei más részeit érintő maródás 

T2690 A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n. 

T2700 A gége és légcső égése 

T2710 A gégét, légcsövet és tüdőt érintő égés 

T2720 A légzőrendszer egyéb részeinek égése 

T2730 A légzőrendszer égése, k.m.n. 

T2740 A gége és légcső maródása 

T2750 A gégét, légcsövet és tüdőt érintő maródás 

T2760 A légzőrendszer egyéb részeinek maródása 

T2770 A légzőrendszer k.m.n. részének maródása 

T2800 A száj és garat égése 

T2810 A nyelőcső égése 

T2820 Az emésztőrendszer más részének égése 

T2830 A belső húgy-ivarszervek égése 

T2840 Más, k.m.n. belső szerv égése 

T2850 A száj és garat maródása 

T2860 A nyelőcső maródása 

T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása 

T2880 A belső húgy-ivarszervek maródása 

T2890 Más és k.m.n. belső szervek maródása 

T2900 Több testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott 

T2910 Több testtájék égési sérülése, elsőfoknál nem nagyobb 

T2920 Több testtájék égési sérülése, másodfoknál nem nagyobb 

T2930 Több testtájék égési sérülése, az egyik legalább harmadfokú 

T2940 Több testtájék maródása foka nem meghatározott 

T2950 Több testtájék maródása, elsőfoknál nem nagyobb 

T2960 Több testtájék maródása, másodfoknál nem nagyobb 

T2970 Több testtájék maródása, az egyik legalább harmadfokú 

T3070 Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása 

T3100 A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő égés 

T3110 A testfelület 10-19%-át érintő égés 

T3120 A testfelület 20-29%-át érintő égés 

T3130 A testfelület 30-39%-át érintő égés 

T3140 A testfelület 40-49%-át érintő égés 

T3150 A testfelület 50-59%-át érintő égés 

T3160 A testfelület 60-69%-át érintő égés 

T3170 A testfelület 70-79%-át érintő égés 

T3180 A testfelület 80-89%-át érintő égés 

T3190 A testfelület 90, vagy több %-át érintő égés 

T3200 A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő maródás 

T3210 A testfelület 10-19%-át érintő maródás 

T3220 A testfelület 20-29%-át érintő maródás 

T3230 A testfelület 30-39%-át érintő maródás 

T3240 A testfelület 40-49%-át érintő maródás 

T3250 A testfelület 50-59%-át érintő maródás 

T3260 A testfelület 60-69%-át érintő maródás 

T3270 A testfelület 70-79%-át érintő maródás 

T3280 A testfelület 80-89%-át érintő maródás 

T3290 A testfelület 90, vagy több %-át érintő maródás 

T3300 A fej felületes fagyása 

T3310 A nyak felületes fagyása 

T3320 A mellkas felületes fagyása 
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T3330 A hasfal, derék és medence felületes fagyása 

T3340 A kar felületes fagyása 

T3350 A csukló és kéz felületes fagyása 

T3360 A csípő és comb felületes fagyása 

T3370 A térd és a lábszár felületes fagyása 

T3380 A boka és lábfej felületes fagyása 

T3390 Egyéb és k.m.n. részek felületes fagyása 

T3400 A fej szövetelhalással járó fagyása 

T3410 A nyak szövetelhalással járó fagyása 

T3420 A mellkas szövetelhalással járó fagyása 

T3430 A hasfal, derék és medence szövetelhalással járó fagyása 

T3440 A kar szövetelhalással járó fagyása 

T3450 A csukló és kéz szövetelhalással járó fagyása 

T3460 A csípő és comb szövetelhalással járó fagyása 

T3470 A térd és a lábszár szövetelhalással járó fagyása 

T3480 A boka és lábfej szövetelhalással járó fagyása 

T3490 Egyéb és k.m.n. részek szövetelhalással járó fagyása 

T3500 Több testtájék felületes fagyása 

T3510 Több testtájék szövetelhalással járó fagyása 

T3520 A fej és nyak fagyása, k.m.n. 

T3530 A mellkas, has, derék, és a medence fagyása, k.m.n. 

T3540 A felső végtag fagyása, k.m.n. 

T3550 Az alsó végtag fagyása, k.m.n. 

T3560 Több testtájék fagyása, k.m.n. 

T3570 Fagyás k.m.n. helyen 

T9510 A törzs égésének, maródásának vagy fagyásának késői hatása 

T9520 A felső végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei 

T9530 Az alsó végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei 

T9540 Megégett, maródott testfelület kiterj.sz.oszt. égés, fagyás következm. 

T9580 Egyéb megjelölt égés, maródás vagy fagyás következményei 

T9590 K.m.n. égés maródás vagy fagyás következményei 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

L9050 A bőr heges állapotai és fibrosisa 

M2450 Ízületi contractura 

M2540 Ízületi folyadékgyülem (effusio) 

M7910 Izomfájdalom 

M7960 Végtagfájdalom 

M8900 Algoneurodystrophia 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2930 Rendellenes testtartás 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 

U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 
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FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1340 Alvásfunkciók (nincs probléma) 

b1341 Alvásfunkciók (enyhe probléma) 

b1342 Alvásfunkciók (mérsékelt probléma) 

b1343 Alvásfunkciók (súlyos probléma) 

b1344 Alvásfunkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b8400 Bőrrel kapcsolatos érzetek (nincs probléma) 

b8401 Bőrrel kapcsolatos érzetek (enyhe probléma) 

b8402 Bőrrel kapcsolatos érzetek (mérsékelt probléma) 

b8403 Bőrrel kapcsolatos érzetek (súlyos probléma) 

b8404 Bőrrel kapcsolatos érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4400 Finom kézmozdulatok (nincs probléma) 

d4401 Finom kézmozdulatok (enyhe probléma) 

d4402 Finom kézmozdulatok (mérsékelt probléma) 

d4403 Finom kézmozdulatok (súlyos probléma) 

d4404 Finom kézmozdulatok (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 
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BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "L"  

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94003 Facialis torna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "M"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86316 Iontophoresis kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 
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86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

93617 Állópozícionálás állítógépben 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "N"  

85513 Víz alatti torna, csoportos 

93616 Úszásoktatás 

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

 

83200 Sínezés, kézen 

83295 Orthesis kezelés 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

93627 Zeneterápia 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 
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96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

R081B Rehabilitációs terv készítése a 081B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 2,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 50 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább heti 4 alkalommal , összesen legalább 

5 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "P") 
 

**** 082A Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

 

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4021 Combcsont rosszindulatú daganata 

C4022 Lábszárcsontok rosszindulatú daganata 

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 

C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 

C5120 Csikló rosszindulatú daganata 
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C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 

C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 

C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 

C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 

C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 

C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata 

C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata 

C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata 

C5730 Parametrium rosszindulatú daganata 

C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata 

C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül 

D1600 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 

D1610 A felső végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 

D1690 Csont és izületi porc jóindulatú daganata, k.m.n. 

I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I8080 Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken 

I8081 Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise 

I8090 Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú 

I8280 Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa 

I8281 Véna iliaca emboliája és thrombosisa 

I8282 Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa 

I8283 Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa 

I8286 Véna subclavia emboliája és thrombosisa 

I8287 Véna axillaris emboliája és thrombosisa 

I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás 

I8810 Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist 

I8880 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás 

I8890 Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 

I8900 Lymphoedema 

I8901 Lymphoedema, m.n.o. 

I8902 Lymphangiectasia 

I8903 Lymphoedema chronica 

I8910 Nyirokérgyulladás 

I8980 Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghat. nem fert. eredetű betegségei 

I8990 Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, nem fert. rendellenessége, k.m.n. 

I9790 A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n. 

I99H0 A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei 
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S4000 A váll és felkar zúzódása 

S4070 A váll és felkar többszörös felületi sérülése 

S4080 A váll és felkar egyéb felületi sérülése 

S4090 A váll és felkar k.m.n. felületi sérülése 

S4100 A váll nyílt sebe 

S4110 A felkar nyílt sebe 

S4170 A váll és felkar többszörös nyílt sebe 

S4180 A vállöv egyéb és k.m.n. részének nyílt sebe 

S4200 Kulcscsont-törés 

S4210 Lapocka-törés 

S4220 A humerus proximális végének törése 

S4230 A humerus középső részének törése 

S4240 A humerus distalis végének törése 

S4270 A kulcscsont, lapocka és felkarcsont többszörös törése 

S4280 A váll és felkar egyéb részeinek törése 

S4290 A vállöv k.m.n. részének törése 

S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában 

S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában 

S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában 

S4430 A nervus axillaris sérülése 

S4440 A nervus musculocutaneus sérülése 

S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében 

S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében 

S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4500 Az arteria axillaris sérülése 

S4510 A felkar arteriájának sérülése 

S4520 Az axillaris vagy brachialis vena sérülése 

S4530 A váll és felkar felületes venájának sérülése 

S4570 A váll és felkar több erének sérülése 

S4580 A váll és felkar egyéb ereinek sérülése 

S4590 A váll és felkar k.m.n. erének sérülése 

S4600 A váll rotator köpenye inának sérülése 

S4610 A biceps és a hosszú fej inának sérülése 

S4620 A biceps egyéb részei izmának és inának sérülése 

S4630 A triceps izmának és inának sérülése 

S4670 A váll és felkar több izmának és inának sérülése 

S4680 A váll és felkar egyéb izmainak és inainak sérülése 

S4690 A váll és felkar k.m.n. izmának és inának sérülése 

S47H0 A váll és felkar összenyomatása 

S4800 A vállizület traumás amputatiója 

S4810 A felkar traumás amputatiója 

S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 

S4970 A váll és felkar többszörös sérülése 

S4980 A váll és felkar egyéb megnevezett sérülései 

S4990 A váll és felkar k.m.n. sérülése 

S5200 A singcsont (ulna) proximalis végének törése 

S5210 Az orsócsont (radius) proximális végének törése 

S5220 A singcsont (ulna) testének törése 

S5230 Az orsócsont (radius) testének törése 

S5240 A sing- és orsócsont testének törése 

S5250 Az orsócsont (radius) distalis végének törése 

S5260 A sing- és orsócsont distalis végének törése 

S5270 Az alkar többszörös törése 

S5280 Az alkar egyéb részeinek törése 

S5290 Az alkar k.m.n. részének törése 

S5320 Az orsócsont (radius) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5330 A singcsont (ulna) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében 
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S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében 

S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében 

S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében 

S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében 

S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében 

S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében 

S5520 Az alkar vénáinak sérülése 

S5570 Az alkar több erének sérülése 

S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése 

S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése 

S5600 A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében 

S5610 A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5620 Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5630 A hüvelykujj feszítő-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5640 A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5650 Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5670 Több izom és ín sérülése az alkar szintjében 

S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 

S5700 A könyök összenyomatása 

S5780 Az alkar egyéb részeinek összenyomatása 

S5790 Az alkar k.m.n. részének összenyomatása 

S5800 A könyök traumás amputatiója 

S5810 Az alkar traumás amputatiója 

S5890 Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 

S5970 A könyök és alkar többszörös sérülése 

S5980 Az alkar egyéb meghatározott sérülései 

S5990 Az alkar k.m.n. sérülése 

S6000 A kéz ujjainak zúzódása a köröm sérülése nélkül 

S6010 A kéz ujj(-ak) zúzódása a köröm sérülésével 

S6020 A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása 

S6070 A csukló és kéz többszörös felületes sérülése 

S6200 A kéz sajkacsontjának törése 

S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 

S6220 Az első metacarpus törése 

S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 

S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 

S6250 A hüvelykujj törése 

S6260 A kéz egyéb ujjának törése 

S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 

S6330 A csukló szalagjának traumás szakadása 

S6340 A kéz ujjszalagjának szakadása a metacarpophal.-interphal. izületeknél 

S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében 

S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6430 A hüvelykujj idegének sérülése 

S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése 

S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6500 Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6510 Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6520 Az arcus palmaris superficialis sérülése 

S6530 Az arcus palmaris profundus sérülése 

S6540 A hüvelykujj ereinek sérülése 

S6550 Az erek sérülése a kéz többi ujján 

S6570 Több ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6580 Egyéb erek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6590 K.m.n. ér sérülése a csukló és kéz szintjében 
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S6600 A musc.flexor poll.longus izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6610 A kéz egyéb ujja hajlító izma-ina sérülése csukló, kéz szintjében 

S6620 A hüvelyujj feszítő izmának-inának sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6630 A kéz egyéb ujja feszítő izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6640 A hüvelykujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6650 Egyéb ujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6660 Többszörös hajlító izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6670 Többszörös feszítő izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6680 Egyéb izmok és inak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6690 K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6700 A hüvelykujj és egyéb ujj/ak/ összenyomatása 

S6780 A csukló és kéz egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S6800 A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6810 Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6820 Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 

S6830 Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 

S6840 A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 

S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 

S6890 A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S6970 A csukló és kéz többszörös sérülése 

S6980 A csukló és kéz egyéb meghatározott sérülései 

S6990 A csukló és kéz k.m.n. sérülése 

S7200 A combnyak törése 

S7210 Pertrochanter törés 

S7220 Subtrochantericus törés 

S7230 A combcsont testének törése 

S7240 A combcsont distalis törése 

S7270 A combcsont többszörös törése 

S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 

S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 

S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében 

S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7500 Az art. femoralis sérülése 

S7510 A vena femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7520 A vena saphena magna sérülése a csípő és comb szintjében 

S7570 Több ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7580 Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7590 K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7600 A csípő izmainak és inainak sérülése 

S7610 A musc. quadriceps és inának sérülése 

S7620 A comb adductor izmainak és inainak sérülése 

S7630 A comb hátsó izomcsoportja izmainak és inainak sérülése 

S7640 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése a comb szintjében 

S7670 A csípő több izmának és inának sérülése a comb szintjében 

S7700 A csípő összenyomatása 

S7710 A comb összenyomatása 

S7720 A csípő és comb összenyomatása 

S7800 A csípőizület traumás csonkolása 

S7810 Csípő és térd közötti traumás csonkolás 

S7890 A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S7970 A csípő és comb többszörös sérülése 

S7980 A csípő és comb egyéb meghatározott sérülései 

S7990 A csípő és comb k.m.n. sérülése 

S8200 A térdkalács (patella) törése 

S8210 A sípcsont proximalis végének törése 

S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 
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S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 

S8240 A szárkapocscsont (fibula) törése 

S8250 A belboka törése 

S8260 A külboka törése 

S8270 A lábszár többszörös törése 

S8280 A lábszár egyéb részeinek törése 

S8290 A lábszár k.m.n. részének törése 

S8320 A meniscus heveny sérülése 

S8330 A térd izületi porcának heveny sérülése 

S8370 A térd komplex sérülése 

S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében 

S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében 

S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében 

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében 

S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8500 Az art. poplitea sérülése 

S8510 Az art. tibialis (ant.) (post.) sérülése 

S8520 Az art. peronea sérülése 

S8530 A vena saphena magna sérülése a lábszár szintjében 

S8540 A vena saphena parva sérülése a lábszár szintjében 

S8550 A vena poplitea sérülése 

S8570 Több ér sérülése a lábszár szintjében 

S8580 Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében 

S8590 K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében 

S8600 Az Achilles-ín sérülése 

S8610 A hátsó izomcsoport egyéb inának sérülése a lábszár szintjében 

S8620 Az elülső izomcsoport izmainak sérülése a lábszár szintjében 

S8630 A peroneus izomcsoport izmainak-inainak sérülése a lábszár szintjében 

S8670 Több izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8680 Egyéb izmok és inak sérülése a lábszár szintjében 

S8690 K.m.n. izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8700 A térd összenyomatása 

S8780 A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S8800 A térd traumás csonkolása 

S8810 A lábszár traumás csonkolása 

S8890 A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n. 

S8970 A lábszár többszörös sérülése 

S8980 A lábszár egyéb meghatározott sérülései 

S9070 A láb és boka többszörös felületes sérülése 

S9080 A láb és boka egyéb felületes sérülése 

S9090 A láb és boka k.m.n. felületes sérülése 

S9100 A boka nyílt sebe 

S9110 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérülés nélkül 

S9120 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérüléssel 

S9130 A láb egyéb részeinek sebe 

S9170 A boka és láb többszörös nyílt sebe 

S9200 A sarokcsont törése 

S9210 Az ugrócsont törése 

S9220 Egyéb lábtő csont(ok) törése 

S9230 Lábközépcsont törése 

S9240 Az öregujj törése 

S9250 Más lábujj törése 

S9270 A láb többszörös törése 

S9290 A láb törése, k.m.n. 

S9320 A boka- és láb-szalagok szakadása 

S9330 A láb egyéb és k.m.n. részének ficama 

S9340 A boka rándulása és húzódása 

S9350 A lábujj(-ak) rándulása és húzódása 

S9360 A láb egyéb és k.m.n. részeinek rándulása húzódása 
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S9400 A N. plantaris lateralis sérülése 

S9410 A N. plantaris medialis sérülése 

S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében 

S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében 

S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében 

S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9500 Az art. dorsalis pedis sérülése 

S9510 Az art. plantaris sérülése 

S9520 A vena dorsalis pedis sérülése 

S9570 A boka és láb több erének sérülése a boka és láb szintjében 

S9580 A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében 

S9590 K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében 

S9600 A lábujj hosszú hajlító izma-ina sérülése a boka és lábszintjében 

S9610 A lábujj hosszú feszítő ina-izma sérülése a boka és lábszintjében 

S9620 A boka és láb belső izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9670 A boka és láb több izmának-inának sérülése a boka és láb szintjében 

S9680 A boka és láb egyéb izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9690 K.m.n. izom és ín sérülése a boka és ín szintjében 

S9700 A boka összenyomatása 

S9710 A lábujj(-ak) összenyomatása 

S9780 A boka és láb egyéb részeinek összenyomatása 

S9800 A láb traumás csonkolása a boka szintjében 

S9810 Egy lábujj traumás csonkolása 

S9820 Két vagy több lábujj traumás csonkolása 

S9830 A láb egyéb részeinek traumás csonkolása 

S9840 A láb traumás csonkolása szint meghatározása nélkül 

S9970 A boka és láb többszörös sérülése 

S9980 A boka és láb egyéb megnevezett sérülése 

S9990 A boka és láb k.m.n. sérülése 

 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban 

D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája 

I8900 Lymphoedema 

I8901 Lymphoedema, m.n.o. 

I8902 Lymphangiectasia 

I8903 Lymphoedema chronica 

I9720 Emlőeltávolítás utáni nyirokpangás-syndroma 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0051 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (enyhe) 

U0052 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (közepesen súlyos) 

U0053 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (súlyos) 

U0141 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (enyhe) 

U0142 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (közepesen súlyos) 

U0143 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (súlyos) 
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FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 Stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 Stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 Stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 Stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 Stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 
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11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

 

3616A Doppler áramlás vizsgálat a felső végtagon 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

 

3616B Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  
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82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

86121 Kryotherapia localis 

86316 Iontophoresis kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94740 Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag 

94744 Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel 

9474A Felső végtag manuális drenázsa 

9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa 

9474C Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa 

9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa 

9474E Kompressziós kötés alkalmazása felső végtagra 

9474F Kompressziós kötés alkalmazása alsó végtagra 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96435 Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc 
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BEAVATKOZÁSOK "T" 

 

R082A Rehabilitációs terv készítése a 082A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” 

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 2 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „P” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” legalább 80 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” 

legalább heti 4 alkalommal , összesen legalább 3 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "T") 
 

**** 082B Lymphoedema következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

 

C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4021 Combcsont rosszindulatú daganata 

C4022 Lábszárcsontok rosszindulatú daganata 

C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 

C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 

C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 

C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 

C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 

C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 

C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 

C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 

C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5100 Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 

C5110 Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 

C5120 Csikló rosszindulatú daganata 

C5180 A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5190 Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 

C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 



177 
 

C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 

C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 

C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 

C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 

C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 

C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 

C5700 Tuba Fallopii rosszindulatú daganata 

C5710 Széles méhszalag rosszindulatú daganata 

C5720 Kerek méhszalag rosszindulatú daganata 

C5730 Parametrium rosszindulatú daganata 

C5740 Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5770 Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata 

C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 

C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C80H0 Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül 

D1600 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 

D1610 A felső végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 

D1690 Csont és izületi porc jóindulatú daganata, k.m.n. 

I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I8080 Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken 

I8081 Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise 

I8090 Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú 

I8280 Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa 

I8281 Véna iliaca emboliája és thrombosisa 

I8282 Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa 

I8283 Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa 

I8286 Véna subclavia emboliája és thrombosisa 

I8287 Véna axillaris emboliája és thrombosisa 

I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás 

I8810 Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist 

I8880 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás 

I8890 Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 

I8900 Lymphoedema 

I8901 Lymphoedema, m.n.o. 

I8902 Lymphangiectasia 

I8903 Lymphoedema chronica 

I8910 Nyirokérgyulladás 

I8980 Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghat. nem fert. eredetű betegségei 

I8990 Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, nem fert. rendellenessége, k.m.n. 

I9790 A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n. 

I99H0 A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei 

S4000 A váll és felkar zúzódása 

S4070 A váll és felkar többszörös felületi sérülése 

S4080 A váll és felkar egyéb felületi sérülése 

S4090 A váll és felkar k.m.n. felületi sérülése 
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S4100 A váll nyílt sebe 

S4110 A felkar nyílt sebe 

S4170 A váll és felkar többszörös nyílt sebe 

S4180 A vállöv egyéb és k.m.n. részének nyílt sebe 

S4200 Kulcscsont-törés 

S4210 Lapocka-törés 

S4220 A humerus proximális végének törése 

S4230 A humerus középső részének törése 

S4240 A humerus distalis végének törése 

S4270 A kulcscsont, lapocka és felkarcsont többszörös törése 

S4280 A váll és felkar egyéb részeinek törése 

S4290 A vállöv k.m.n. részének törése 

S4400 Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában 

S4410 A nervus medianus sérülése a felkar magasságában 

S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában 

S4430 A nervus axillaris sérülése 

S4440 A nervus musculocutaneus sérülése 

S4450 A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében 

S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében 

S4490 K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4500 Az arteria axillaris sérülése 

S4510 A felkar arteriájának sérülése 

S4520 Az axillaris vagy brachialis vena sérülése 

S4530 A váll és felkar felületes venájának sérülése 

S4570 A váll és felkar több erének sérülése 

S4580 A váll és felkar egyéb ereinek sérülése 

S4590 A váll és felkar k.m.n. erének sérülése 

S4600 A váll rotator köpenye inának sérülése 

S4610 A biceps és a hosszú fej inának sérülése 

S4620 A biceps egyéb részei izmának és inának sérülése 

S4630 A triceps izmának és inának sérülése 

S4670 A váll és felkar több izmának és inának sérülése 

S4680 A váll és felkar egyéb izmainak és inainak sérülése 

S4690 A váll és felkar k.m.n. izmának és inának sérülése 

S47H0 A váll és felkar összenyomatása 

S4800 A vállizület traumás amputatiója 

S4810 A felkar traumás amputatiója 

S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 

S4970 A váll és felkar többszörös sérülése 

S4980 A váll és felkar egyéb megnevezett sérülései 

S4990 A váll és felkar k.m.n. sérülése 

S5200 A singcsont (ulna) proximalis végének törése 

S5210 Az orsócsont (radius) proximális végének törése 

S5220 A singcsont (ulna) testének törése 

S5230 Az orsócsont (radius) testének törése 

S5240 A sing- és orsócsont testének törése 

S5250 Az orsócsont (radius) distalis végének törése 

S5260 A sing- és orsócsont distalis végének törése 

S5270 Az alkar többszörös törése 

S5280 Az alkar egyéb részeinek törése 

S5290 Az alkar k.m.n. részének törése 

S5320 Az orsócsont (radius) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5330 A singcsont (ulna) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5400 A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében 

S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében 

S5430 Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében 

S5470 Több ideg sérülése az alkar szintjében 

S5480 Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében 
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S5490 K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében 

S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében 

S5520 Az alkar vénáinak sérülése 

S5570 Az alkar több erének sérülése 

S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése 

S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése 

S5600 A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében 

S5610 A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5620 Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5630 A hüvelykujj feszítő-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5640 A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5650 Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5670 Több izom és ín sérülése az alkar szintjében 

S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 

S5700 A könyök összenyomatása 

S5780 Az alkar egyéb részeinek összenyomatása 

S5790 Az alkar k.m.n. részének összenyomatása 

S5800 A könyök traumás amputatiója 

S5810 Az alkar traumás amputatiója 

S5890 Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 

S5970 A könyök és alkar többszörös sérülése 

S5980 Az alkar egyéb meghatározott sérülései 

S5990 Az alkar k.m.n. sérülése 

S6000 A kéz ujjainak zúzódása a köröm sérülése nélkül 

S6010 A kéz ujj(-ak) zúzódása a köröm sérülésével 

S6020 A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása 

S6070 A csukló és kéz többszörös felületes sérülése 

S6200 A kéz sajkacsontjának törése 

S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 

S6220 Az első metacarpus törése 

S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 

S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 

S6250 A hüvelykujj törése 

S6260 A kéz egyéb ujjának törése 

S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 

S6330 A csukló szalagjának traumás szakadása 

S6340 A kéz ujjszalagjának szakadása a metacarpophal.-interphal. izületeknél 

S6400 Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6410 A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében 

S6420 A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6430 A hüvelykujj idegének sérülése 

S6440 A kéz egyéb ujjának idegsérülése 

S6470 Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6500 Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6510 Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6520 Az arcus palmaris superficialis sérülése 

S6530 Az arcus palmaris profundus sérülése 

S6540 A hüvelykujj ereinek sérülése 

S6550 Az erek sérülése a kéz többi ujján 

S6570 Több ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6580 Egyéb erek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6590 K.m.n. ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6600 A musc.flexor poll.longus izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6610 A kéz egyéb ujja hajlító izma-ina sérülése csukló, kéz szintjében 

S6620 A hüvelyujj feszítő izmának-inának sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6630 A kéz egyéb ujja feszítő izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 
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S6640 A hüvelykujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6650 Egyéb ujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6660 Többszörös hajlító izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6670 Többszörös feszítő izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6680 Egyéb izmok és inak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6690 K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6700 A hüvelykujj és egyéb ujj/ak/ összenyomatása 

S6780 A csukló és kéz egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S6800 A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6810 Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6820 Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 

S6830 Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 

S6840 A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 

S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 

S6890 A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S6970 A csukló és kéz többszörös sérülése 

S6980 A csukló és kéz egyéb meghatározott sérülései 

S6990 A csukló és kéz k.m.n. sérülése 

S7200 A combnyak törése 

S7210 Pertrochanter törés 

S7220 Subtrochantericus törés 

S7230 A combcsont testének törése 

S7240 A combcsont distalis törése 

S7270 A combcsont többszörös törése 

S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 

S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 

S7400 A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében 

S7410 A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7420 Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7470 Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7480 Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7490 K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7500 Az art. femoralis sérülése 

S7510 A vena femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7520 A vena saphena magna sérülése a csípő és comb szintjében 

S7570 Több ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7580 Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7590 K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7600 A csípő izmainak és inainak sérülése 

S7610 A musc. quadriceps és inának sérülése 

S7620 A comb adductor izmainak és inainak sérülése 

S7630 A comb hátsó izomcsoportja izmainak és inainak sérülése 

S7640 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése a comb szintjében 

S7670 A csípő több izmának és inának sérülése a comb szintjében 

S7700 A csípő összenyomatása 

S7710 A comb összenyomatása 

S7720 A csípő és comb összenyomatása 

S7800 A csípőizület traumás csonkolása 

S7810 Csípő és térd közötti traumás csonkolás 

S7890 A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S7970 A csípő és comb többszörös sérülése 

S7980 A csípő és comb egyéb meghatározott sérülései 

S7990 A csípő és comb k.m.n. sérülése 

S8200 A térdkalács (patella) törése 

S8210 A sípcsont proximalis végének törése 

S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 

S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 

S8240 A szárkapocscsont (fibula) törése 

S8250 A belboka törése 

S8260 A külboka törése 
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S8270 A lábszár többszörös törése 

S8280 A lábszár egyéb részeinek törése 

S8290 A lábszár k.m.n. részének törése 

S8320 A meniscus heveny sérülése 

S8330 A térd izületi porcának heveny sérülése 

S8370 A térd komplex sérülése 

S8400 A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében 

S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében 

S8420 Érzőideg sérülése a lábszár szintjében 

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8480 Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében 

S8490 K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8500 Az art. poplitea sérülése 

S8510 Az art. tibialis (ant.) (post.) sérülése 

S8520 Az art. peronea sérülése 

S8530 A vena saphena magna sérülése a lábszár szintjében 

S8540 A vena saphena parva sérülése a lábszár szintjében 

S8550 A vena poplitea sérülése 

S8570 Több ér sérülése a lábszár szintjében 

S8580 Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében 

S8590 K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében 

S8600 Az Achilles-ín sérülése 

S8610 A hátsó izomcsoport egyéb inának sérülése a lábszár szintjében 

S8620 Az elülső izomcsoport izmainak sérülése a lábszár szintjében 

S8630 A peroneus izomcsoport izmainak-inainak sérülése a lábszár szintjében 

S8670 Több izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8680 Egyéb izmok és inak sérülése a lábszár szintjében 

S8690 K.m.n. izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8700 A térd összenyomatása 

S8780 A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S8800 A térd traumás csonkolása 

S8810 A lábszár traumás csonkolása 

S8890 A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n. 

S8970 A lábszár többszörös sérülése 

S8980 A lábszár egyéb meghatározott sérülései 

S9070 A láb és boka többszörös felületes sérülése 

S9080 A láb és boka egyéb felületes sérülése 

S9090 A láb és boka k.m.n. felületes sérülése 

S9100 A boka nyílt sebe 

S9110 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérülés nélkül 

S9120 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérüléssel 

S9130 A láb egyéb részeinek sebe 

S9170 A boka és láb többszörös nyílt sebe 

S9200 A sarokcsont törése 

S9210 Az ugrócsont törése 

S9220 Egyéb lábtő csont(ok) törése 

S9230 Lábközépcsont törése 

S9240 Az öregujj törése 

S9250 Más lábujj törése 

S9270 A láb többszörös törése 

S9290 A láb törése, k.m.n. 

S9320 A boka- és láb-szalagok szakadása 

S9330 A láb egyéb és k.m.n. részének ficama 

S9340 A boka rándulása és húzódása 

S9350 A lábujj(-ak) rándulása és húzódása 

S9360 A láb egyéb és k.m.n. részeinek rándulása húzódása 

S9400 A N. plantaris lateralis sérülése 

S9410 A N. plantaris medialis sérülése 

S9420 A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében 

S9430 Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében 
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S9470 A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében 

S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében 

S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9500 Az art. dorsalis pedis sérülése 

S9510 Az art. plantaris sérülése 

S9520 A vena dorsalis pedis sérülése 

S9570 A boka és láb több erének sérülése a boka és láb szintjében 

S9580 A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében 

S9590 K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében 

S9600 A lábujj hosszú hajlító izma-ina sérülése a boka és lábszintjében 

S9610 A lábujj hosszú feszítő ina-izma sérülése a boka és lábszintjében 

S9620 A boka és láb belső izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9670 A boka és láb több izmának-inának sérülése a boka és láb szintjében 

S9680 A boka és láb egyéb izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9690 K.m.n. izom és ín sérülése a boka és ín szintjében 

S9700 A boka összenyomatása 

S9710 A lábujj(-ak) összenyomatása 

S9780 A boka és láb egyéb részeinek összenyomatása 

S9800 A láb traumás csonkolása a boka szintjében 

S9810 Egy lábujj traumás csonkolása 

S9820 Két vagy több lábujj traumás csonkolása 

S9830 A láb egyéb részeinek traumás csonkolása 

S9840 A láb traumás csonkolása szint meghatározása nélkül 

S9970 A boka és láb többszörös sérülése 

S9980 A boka és láb egyéb megnevezett sérülése 

S9990 A boka és láb k.m.n. sérülése 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban 

D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája 

I8900 Lymphoedema 

I8901 Lymphoedema, m.n.o. 

I8902 Lymphangiectasia 

I8903 Lymphoedema chronica 

I9720 Emlőeltávolítás utáni nyirokpangás-syndroma 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0051 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (enyhe) 

U0052 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (közepesen súlyos) 

U0053 HAQ-Health Assessment Questionnaire  (súlyos) 

U0141 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (enyhe) 

U0142 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (közepesen súlyos) 

U0143 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 
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b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 Stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 Stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 Stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 Stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 Stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

BEAVATKOZÁSOK "G" 
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12000 Szenzórium vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

3616A Doppler áramlás vizsgálat a felső végtagon 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

3616B Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  

 

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

86121 Kryotherapia localis 

86316 Iontophoresis kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 
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86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94740 Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag 

94744 Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel 

94746 Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel 

94747 Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés 

9474A Felső végtag manuális drenázsa 

9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa 

9474C Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa 

9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa 

9474E Kompressziós kötés alkalmazása felső végtagra 

9474F Kompressziós kötés alkalmazása alsó végtagra 

94880 Medencefürdő 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96435 Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc 
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BEAVATKOZÁSOK "T" 

 

R082B Rehabilitációs terv készítése a 082B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” 

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 2 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „P” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” legalább 80 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” 

legalább heti 4 alkalommal , összesen legalább 3 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T”) 
 

**** Főcsoport: 09 Akutan előforduló komplex sérülések  és krónikus fogyatékossággal élő 

egyént ért sérülések okozta funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

**** 091A Multitrauma, polytrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 

S3271 Az ágyéki csigolyák többszörös törése 

S3272 A medence többszörös törése 

S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 

T0210 A törzs, derék és medence csontjainak együttes törései 

T0240 Mindkét felső végtag csontjainak több tájékon lévő törései 

T0250 Mindkét alsó végtag csontjainak több tájékon lévő törései 

T0260 A felső- és alsó végtag(ok) csontjainak több tájékon lévő törései 

T0270 A mellkas, hát alsó részei, medence és végtagcsontok együttes törései 

T0280 Testtájékok csontjainak egyéb kombinációban lévő törései 

T0290 Többszörös törések, k.m.n. 

T0300 Ficam, rándulás és húzódás a fejen és a nyakon 

T0310 Ficam, rándulás és húzódás a mellkason, deréktájon és a medencén 

T0320 A felső végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0330 Az alsó végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0340 Az alsó és felső végtagok több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0380 Testtájékok egyéb kombinációban lévő ficama és húzódása 

T0390 Többszörös ficamok, rándulások és húzódások, k.m.n. 

T0400 Összenyomatásos sérülések a fejen és a nyakon 

T0410 Összenyomatásos sérülések a mellkason, hason, deréktájon és a medencén 

T0420 A felső végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérüléseik 

T0430 Az alsó végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérülései 

T0440 Az alsó és felső végtagok együttes összenyomatásos sérülései 

T0470 A mellkas, has, deréktáj és medence együttes összenyomatásos sérülései 

T0480 Testtájékok egyéb kombinációban lévő összenyomatásos sérülései 

T0490 Többszörös összenyomatásos sérülések, k.m.n. 

T0620 Idegek sérülése több testtájékkal együtt 

T0640 Izmok és inak sérülése több testtájékkal együtt 

T07H0 Többszörös sérülések, k.m.n. 
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"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2410 Egyéb izületi porc rendellenességek 

M2440 Az izület visszatérő dislocatiója és subluxatiója 

M2450 Ízületi contractura 

M2480 Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. 

M2520 Lötyögő izület 

M2530 Az izület egyéb instabilitása 

M2540 Ízületi folyadékgyülem (effusio) 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M6240 Izomcontractura 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M7910 Izomfájdalom 

M7960 Végtagfájdalom 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R5200 Akut fájdalom 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 

U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 

U0061 Izomerő vizsgálat (enyhe) 

U0062 Izomerő vizsgálat (közepesen súlyos) 

U0063 Izomerő vizsgálat (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1390 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (nincs probléma) 

b1391 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (enyhe probléma) 

b1392 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (mérsékelt probléma) 

b1393 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (súlyos probléma) 

b1394 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (totális probléma) 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 
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b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 
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d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5100 Mosakodás (nincs probléma) 

d5101 Mosakodás (enyhe probléma) 

d5102 Mosakodás (mérsékelt probléma) 

d5103 Mosakodás (súlyos probléma) 

d5104 Mosakodás (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d5500 Étkezés (nincs probléma) 

d5501 Étkezés (enyhe probléma) 

d5502 Étkezés (mérsékelt probléma) 

d5503 Étkezés (súlyos probléma) 

d5504 Étkezés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

d7100 Alapszintű személyközi interakciók (nincs probléma) 

d7101 Alapszintű személyközi interakciók (enyhe probléma) 

d7102 Alapszintű személyközi interakciók (mérsékelt probléma) 

d7103 Alapszintű személyközi interakciók (súlyos probléma) 

d7104 Alapszintű személyközi interakciók (totális probléma) 

d7108 Alapszintű személyközi interakciók (k.m.n. probléma) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 
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12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

13622 Izomfunkció vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

13623 Mozgásterjedelem vizsgálata végtagon 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

85512 Víz alatti torna kádban 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

94401 Járásgyakorlat járókerettel  

94402 Járásgyakorlat mankóval 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 
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94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

86121 Kryotherapia localis 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

95560 Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

85513 Víz alatti torna, csoportos 

BEAVATKOZÁSOK "U"  

19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat 

81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) 

81929 Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) 

83000 Rögzítés kötéssel 

83010 Rögzítés háromszögletű kendővel 

83030 Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel 

83132 Gipszkötés átpólyázása 

8324T Gipszágy készítése 

83250 Felső végtagi gipsz, rövid 

83251 Felső végtagi gipsz, hosszú 

83252 Alsó végtagi gipsz, rövid 

83253 Alsó végtagi gipsz, hosszú 

83295 Orthesis kezelés 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

91010 Párakötés 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 
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BEAVATKOZÁSOK "V"  

R091A Rehabilitációs terv készítése a 091A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „Q” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „R” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK „T”) legalább 2,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 75 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” legalább heti 3 alkalommal, összesen legalább 

40 perc hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V”) 
 

**** 091B Polytrauma következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 

S3271 Az ágyéki csigolyák többszörös törése 

S3272 A medence többszörös törése 

S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 

T0210 A törzs, derék és medence csontjainak együttes törései 

T0240 Mindkét felső végtag csontjainak több tájékon lévő törései 

T0250 Mindkét alsó végtag csontjainak több tájékon lévő törései 

T0260 A felső- és alsó végtag(ok) csontjainak több tájékon lévő törései 

T0270 A mellkas, hát alsó részei, medence és végtagcsontok együttes törései 

T0280 Testtájékok csontjainak egyéb kombinációban lévő törései 

T0290 Többszörös törések, k.m.n. 

T0300 Ficam, rándulás és húzódás a fejen és a nyakon 

T0310 Ficam, rándulás és húzódás a mellkason, deréktájon és a medencén 

T0320 A felső végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0330 Az alsó végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0340 Az alsó és felső végtagok több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0380 Testtájékok egyéb kombinációban lévő ficama és húzódása 

T0390 Többszörös ficamok, rándulások és húzódások, k.m.n. 

T0400 Összenyomatásos sérülések a fejen és a nyakon 

T0410 Összenyomatásos sérülések a mellkason, hason, deréktájon és a medencén 

T0420 A felső végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérüléseik 

T0430 Az alsó végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérülései 

T0440 Az alsó és felső végtagok együttes összenyomatásos sérülései 

T0470 A mellkas, has, deréktáj és medence együttes összenyomatásos sérülései 

T0480 Testtájékok egyéb kombinációban lévő összenyomatásos sérülései 

T0490 Többszörös összenyomatásos sérülések, k.m.n. 

T0620 Idegek sérülése több testtájékkal együtt 

T0640 Izmok és inak sérülése több testtájékkal együtt 

T07H0 Többszörös sérülések, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

F0720 Posztkommóciós szindróma 
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G8100 Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110 Féloldali spasticus bénulás 

G8190 Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8230 Petyhüdt tetraplegia 

G8240 Spasticus tetraplegia 

G8250 Tetraplegia k.m.n. 

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

M2410 Egyéb izületi porc rendellenességek 

M2440 Az izület visszatérő dislocatiója és subluxatiója 

M2450 Ízületi contractura 

M2480 Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. 

M2520 Lötyögő izület 

M2530 Az izület egyéb instabilitása 

M2540 Ízületi folyadékgyülem (effusio) 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M6240 Izomcontractura 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M7910 Izomfájdalom 

M7960 Végtagfájdalom 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R5200 Akut fájdalom 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 

U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 

U0061 Izomerő vizsgálat (enyhe) 

U0062 Izomerő vizsgálat (közepesen súlyos) 

U0063 Izomerő vizsgálat (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 
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b1140 Tájékozódási funkciók (nincs probléma) 

b1141 Tájékozódási funkciók (enyhe probléma) 

b1142 Tájékozódási funkciók (mérsékelt probléma) 

b1143 Tájékozódási funkciók (súlyos probléma) 

b1144 Tájékozódási funkciók (totális probléma) 

b1148 Tájékozódási funkciók (k.m.n. probléma) 

b1400 Figyelmi funkciók (nincs probléma) 

b1401 Figyelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1402 Figyelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1403 Figyelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1404 Figyelmi funkciók (totális probléma) 

b1408 Figyelmi funkciók (k.m.n. probléma) 

b1440 Emlékezésfunkciók (nincs probléma) 

b1441 Emlékezésfunkciók (enyhe probléma) 

b1442 Emlékezésfunkciók (mérsékelt probléma) 

b1443 Emlékezésfunkciók (súlyos probléma) 

b1444 Emlékezésfunkciók (totális probléma) 

b1448 Emlékezésfunkciók (k.m.n. probléma) 

b1470 Pszichomotoros funkciók (nincs probléma) 

b1471 Pszichomotoros funkciók (enyhe probléma) 

b1472 Pszichomotoros funkciók (mérsékelt probléma) 

b1473 Pszichomotoros funkciók (súlyos probléma) 

b1474 Pszichomotoros funkciók (totális probléma) 

b1478 Pszichomotoros funkciók (k.m.n. probléma) 

b1760 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (nincs probléma) 

b1761 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (enyhe probléma) 

b1762 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (mérsékelt probléma) 

b1763 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (súlyos probléma) 

b1764 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (totális probléma) 

b1768 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (k.m.n. probléma) 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b2700 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (nincs probléma) 

b2701 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (enyhe probléma) 

b2702 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (mérsékelt probléma) 

b2703 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (súlyos probléma) 

b2704 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (totális probléma) 

b2708 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (k.m.n. probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 
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b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7608 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (k.m.n. probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d1750 Problémák megoldása (nincs probléma) 

d1751 Problémák megoldása (enyhe probléma) 

d1752 Problémák megoldása (mérsékelt probléma) 

d1753 Problémák megoldása (súlyos probléma) 

d1754 Problémák megoldása (totális probléma) 

d1758 Problémák megoldása (k.m.n. probléma) 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 
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d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5100 Mosakodás (nincs probléma) 

d5101 Mosakodás (enyhe probléma) 

d5102 Mosakodás (mérsékelt probléma) 

d5103 Mosakodás (súlyos probléma) 

d5104 Mosakodás (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d5500 Étkezés (nincs probléma) 

d5501 Étkezés (enyhe probléma) 

d5502 Étkezés (mérsékelt probléma) 

d5503 Étkezés (súlyos probléma) 

d5504 Étkezés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 
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93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

13622 Izomfunkció vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

13623 Mozgásterjedelem vizsgálata végtagon 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

85512 Víz alatti torna kádban 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

94401 Járásgyakorlat járókerettel  

94402 Járásgyakorlat mankóval 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

86121 Kryotherapia localis 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86634 TENS 
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86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

95560 Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

85513 Víz alatti torna, csoportos 

 

BEAVATKOZÁSOK "U"  

19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat 

81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) 

81929 Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) 

83000 Rögzítés kötéssel 

83010 Rögzítés háromszögletű kendővel 

83030 Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel 

83132 Gipszkötés átpólyázása 

8324T Gipszágy készítése 

83250 Felső végtagi gipsz, rövid 

83251 Felső végtagi gipsz, hosszú 

83252 Alsó végtagi gipsz, rövid 

83253 Alsó végtagi gipsz, hosszú 

83295 Orthesis kezelés 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

91010 Párakötés 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "V"  

R091B Rehabilitációs terv készítése a 091B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 
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BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „Q” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „R” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK „T”) legalább 2,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 75 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” legalább heti 3 alkalommal, összesen legalább 

40 perc hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V”) 
 

**** 092A Fogyatékos személyeket ért baleset, ill. komplikált monotrauma következtében 

kialakult funkciózavar / miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése 

S1430 A karfonat sérülése 

S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése 

S2200 Hátcsigolya törése 

S2210 A háti csigolyák többszörös törése 

S2300 A háti porckorong traumás sérülése 

S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése 

S3200 Az ágyéki csigolya törése 

S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 

S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 

S3210 A keresztcsont törése 

S3240 Az acetabulum törése 

S3440 A lumboscaralis plexus sérülése 

S4220 A humerus proximális végének törése 

S4230 A humerus középső részének törése 

S4240 A humerus distalis végének törése 

S4280 A váll és felkar egyéb részeinek törése 

S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában 

S4430 A nervus axillaris sérülése 

S4440 A nervus musculocutaneus sérülése 

S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében 

S5200 A singcsont (ulna) proximalis végének törése 

S5220 A singcsont (ulna) testének törése 

S5230 Az orsócsont (radius) testének törése 

S5240 A sing- és orsócsont testének törése 

S5250 Az orsócsont (radius) distalis végének törése 

S5260 A sing- és orsócsont distalis végének törése 

S5270 Az alkar többszörös törése 

S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 

S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 

S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

S7200 A combnyak törése 

S7210 Pertrochanter törés 

S7220 Subtrochantericus törés 

S7230 A combcsont testének törése 

S7240 A combcsont distalis törése 

S7270 A combcsont többszörös törése 

S8210 A sípcsont proximalis végének törése 

S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 

S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 

S8250 A belboka törése 
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S8260 A külboka törése 

S8270 A lábszár többszörös törése 

S8370 A térd komplex sérülése 

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében 

S9200 A sarokcsont törése 

S9210 Az ugrócsont törése 

S9220 Egyéb lábtő csont(ok) törése 

S9230 Lábközépcsont törése 

S9270 A láb többszörös törése 

S9290 A láb törése, k.m.n. 

T1110 Nyílt sérülés a felső végtagon, szint k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2410 Egyéb izületi porc rendellenességek 

M2420 Szalag-rendellenesség 

M2430 Pathologiás izületi dislocatio és subluxatio, m.n.o. 

M2440 Az izület visszatérő dislocatiója és subluxatiója 

M2450 Ízületi contractura 

M2460 Ízületi ankylosis 

M2470 Protrusio acetabuli 

M6220 Az izmok ischaemiás infarctusa 

M6240 Izomcontractura 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R5200 Akut fájdalom 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 

U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 

U0061 Izomerő vizsgálat (enyhe) 

U0062 Izomerő vizsgálat (közepesen súlyos) 

U0063 Izomerő vizsgálat (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1390 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (nincs probléma) 

b1391 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (enyhe probléma) 

b1392 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (mérsékelt probléma) 

b1393 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (súlyos probléma) 

b1394 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 
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b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 

b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 
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d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5100 Mosakodás (nincs probléma) 

d5101 Mosakodás (enyhe probléma) 

d5102 Mosakodás (mérsékelt probléma) 

d5103 Mosakodás (súlyos probléma) 

d5104 Mosakodás (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d5500 Étkezés (nincs probléma) 

d5501 Étkezés (enyhe probléma) 

d5502 Étkezés (mérsékelt probléma) 

d5503 Étkezés (súlyos probléma) 

d5504 Étkezés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

13622 Izomfunkció vizsgálata 
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BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

13623 Mozgásterjedelem vizsgálata végtagon 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

86121 Kryotherapia localis 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 
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BEAVATKOZÁSOK "T"  

81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) 

81929 Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) 

83000 Rögzítés kötéssel 

83010 Rögzítés háromszögletű kendővel 

83030 Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel 

83132 Gipszkötés átpólyázása 

8324T Gipszágy készítése 

83250 Felső végtagi gipsz, rövid 

83251 Felső végtagi gipsz, hosszú 

83252 Alsó végtagi gipsz, rövid 

83253 Alsó végtagi gipsz, hosszú 

83295 Orthesis kezelés 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

91010 Párakötés 

93611 Szociális ügyintézés 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "U"  

R092A Rehabilitációs terv készítése a 092A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „Q” ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „S”) legalább 2,5 óra naponta ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T” 

legalább heti 3 alkalommal, összesen legalább 40 perc hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK 

„U”) 
 

**** 092B Fogyatékos személyeket ért baleset, ill. komplikált monotrauma következtében 

kialakult funkciózavar / miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése 

S1430 A karfonat sérülése 

S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése 



205 
 

S2200 Hátcsigolya törése 

S2210 A háti csigolyák többszörös törése 

S2300 A háti porckorong traumás sérülése 

S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése 

S3200 Az ágyéki csigolya törése 

S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 

S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 

S3210 A keresztcsont törése 

S3240 Az acetabulum törése 

S3440 A lumboscaralis plexus sérülése 

S4220 A humerus proximális végének törése 

S4230 A humerus középső részének törése 

S4240 A humerus distalis végének törése 

S4280 A váll és felkar egyéb részeinek törése 

S4420 A nervus radialis sérülése a felkar magasságában 

S4430 A nervus axillaris sérülése 

S4440 A nervus musculocutaneus sérülése 

S4470 Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4480 Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében 

S5200 A singcsont (ulna) proximalis végének törése 

S5220 A singcsont (ulna) testének törése 

S5230 Az orsócsont (radius) testének törése 

S5240 A sing- és orsócsont testének törése 

S5250 Az orsócsont (radius) distalis végének törése 

S5260 A sing- és orsócsont distalis végének törése 

S5270 Az alkar többszörös törése 

S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 

S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 

S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

S7200 A combnyak törése 

S7210 Pertrochanter törés 

S7220 Subtrochantericus törés 

S7230 A combcsont testének törése 

S7240 A combcsont distalis törése 

S7270 A combcsont többszörös törése 

S8210 A sípcsont proximalis végének törése 

S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 

S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 

S8250 A belboka törése 

S8260 A külboka törése 

S8270 A lábszár többszörös törése 

S8370 A térd komplex sérülése 

S8470 Több ideg sérülése a lábszár szintjében 

S9200 A sarokcsont törése 

S9210 Az ugrócsont törése 

S9220 Egyéb lábtő csont(ok) törése 

S9230 Lábközépcsont törése 

S9270 A láb többszörös törése 

S9290 A láb törése, k.m.n. 

T1110 Nyílt sérülés a felső végtagon, szint k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

M2410 Egyéb izületi porc rendellenességek 

M2420 Szalag-rendellenesség 

M2430 Pathologiás izületi dislocatio és subluxatio, m.n.o. 

M2440 Az izület visszatérő dislocatiója és subluxatiója 

M2450 Ízületi contractura 

M2460 Ízületi ankylosis 
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M2470 Protrusio acetabuli 

M6220 Az izmok ischaemiás infarctusa 

M6240 Izomcontractura 

M6250 Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R5200 Akut fájdalom 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

R5290 Fájdalom, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 

U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 

U0061 Izomerő vizsgálat (enyhe) 

U0062 Izomerő vizsgálat (közepesen súlyos) 

U0063 Izomerő vizsgálat (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1390 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (nincs probléma) 

b1391 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (enyhe probléma) 

b1392 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (mérsékelt probléma) 

b1393 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (súlyos probléma) 

b1394 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 

b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 
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b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5100 Mosakodás (nincs probléma) 

d5101 Mosakodás (enyhe probléma) 

d5102 Mosakodás (mérsékelt probléma) 

d5103 Mosakodás (súlyos probléma) 

d5104 Mosakodás (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 
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d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d5500 Étkezés (nincs probléma) 

d5501 Étkezés (enyhe probléma) 

d5502 Étkezés (mérsékelt probléma) 

d5503 Étkezés (súlyos probléma) 

d5504 Étkezés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

13622 Izomfunkció vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

13623 Mozgásterjedelem vizsgálata végtagon 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  
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BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

85512 Víz alatti torna kádban 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

86121 Kryotherapia localis 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

85513 Víz alatti torna, csoportos 

BEAVATKOZÁSOK "U"  

81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) 

81929 Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) 

83000 Rögzítés kötéssel 

83010 Rögzítés háromszögletű kendővel 

83030 Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel 

83132 Gipszkötés átpólyázása 

8324T Gipszágy készítése 

83250 Felső végtagi gipsz, rövid 

83251 Felső végtagi gipsz, hosszú 
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83252 Alsó végtagi gipsz, rövid 

83253 Alsó végtagi gipsz, hosszú 

83295 Orthesis kezelés 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

91010 Párakötés 

93611 Szociális ügyintézés 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "V"  

R092B Rehabilitációs terv készítése a 092B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „Q” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „R” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK „T”) legalább 2,5 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 75 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” legalább heti 3 alkalommal, összesen legalább 

40 perc hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V”) 

 

**** Főcsoport: 10 Táplálékfelvétel, hasznosítás és ürítés zavarai okozta funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

**** 101B Táplálás, nyelés és egyéb táplálék-felvételi akadályozottság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 

G0500* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 

G0580* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 

G0600 Intracranialis tályog és granuloma 

G1220 Mozgató neuron megbetegedés 
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G5200 A szaglóideg rendellenességei 

G5210 A n. glossopharyngeus rendellenességei 

G5220 A n. vagus rendellenességei 

G5230 A n. hypoglossus rendellenességei 

G5270 Több agyideg rendellenességei 

G5280 Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei 

G5290 Agyideg rendellenesség k.m.n. 

G9300 Agyi tömlők (cysták) 

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 

G9330 Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes 

G9340 Encephalopathia k.m.n. 

G9350 Agyi nyomásfokozódás 

G9360 Agyvizenyő 

G9370 Reye-syndroma 

G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések 

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n. 

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 

I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 

I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 

I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából 

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés 

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 

I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. 

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben 

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban 

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában 

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban 

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb 

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n. 

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 

I6210 Extraduralis vérzés 

I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 

I6380 Agyi infarctus, egyéb 

I6390 Agyi infarctus, k.m.n. 

I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 

I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 

I6501 Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6502 Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 

I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete 
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I6521 Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6522 Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete 

I6580 Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete 

I6590 Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete 

I6600 Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete 

I6610 Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete 

I6620 Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete 

I6630 Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete 

I6640 Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete 

I6680 Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete 

I6690 Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete 

I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója 

I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált 

I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája 

I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája 

I6713 Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája 

I6714 Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája 

I6715 Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája 

I6716 Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája 

I6720 Agyi arteriosclerosis 

I6730 Progressiv vascularis leukoencephalopathia 

I6740 Hypertensiv encephalopathia 

I6750 Moyamoya-betegség 

I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 

I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o. 

I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek 

I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula 

I6790 Cerebrovascularis betegség, k.m.n. 

I6940 Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei 

K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül 

P1010 Agyvérzés szülési sérülés következtében 

P1110 Egyéb, szülési sérülés miatti agykárosodás 

P5260 Kisagyi és hátsó scala vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben 

P9100 Újszülöttkori agyi ischaemia 

P9120 Újszülöttkori agylágyulás 

P9180 Az újszülött agyi állapotának egyéb meghatározott zavarai 

P9190 Az újszülött agyi állapotának zavara, k.m.n. 

R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat 

R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 

S0600 Agyrázkódás 

S0610 Traumás agyvizenyő 

S0620 Az agy diffúz sérülése 

S0630 Lokalizált agysérülés 

S0640 Epiduralis vérzés 

S0650 Traumás subduralis vérzés 

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés 

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel 

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések 

S0681 Traumás carotideo - cavernosus fistula 

S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

F5080 Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) 

F5090 Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) 

F9820 Csecsemő- és gyermekkori táplálási zavarok 

R13H0 Dysphagia 
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R6280 Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai 

R6281 Az elvárható norm. élettani fejlődés elmaradása súlygyarapodás miatt 

R6289 Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása egyéb ok miatt 

R6330 Táplálkozási nehézségek és zavarok 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1100 Tudati funkciók (nincs probléma) 

b1101 Tudati funkciók (enyhe probléma) 

b1102 Tudati funkciók (mérsékelt probléma) 

b1108 Tudati funkciók (súlyos probléma) 

b1109 Tudati funkciók (totális probléma) 

b1300 Energia és indíték funkciók (nincs probléma) 

b1301 Energia és indíték funkciók (enyhe probléma) 

b1302 Energia és indíték funkciók (mérsékelt probléma) 

b1303 Energia és indíték funkciók (súlyos probléma) 

b1304 Energia és indíték funkciók (totális probléma) 

b1470 Pszichomotoros funkciók (nincs probléma) 

b1471 Pszichomotoros funkciók (enyhe probléma) 

b1472 Pszichomotoros funkciók (mérsékelt probléma) 

b1473 Pszichomotoros funkciók (súlyos probléma) 

b1474 Pszichomotoros funkciók (totális probléma) 

b1560 Észlelési funkciók (nincs probléma) 

b1561 Észlelési funkciók (enyhe probléma) 

b1562 Észlelési funkciók (mérsékelt probléma) 

b1563 Észlelési funkciók (súlyos probléma) 

b1564 Észlelési funkciók (totális probléma) 

b1760 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (nincs probléma) 

b1761 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (enyhe probléma) 

b1762 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (mérsékelt probléma) 

b1763 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (súlyos probléma) 

b1764 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói (totális probléma) 

b2100 Látási funkciók (nincs probléma) 

b2101 Látási funkciók (enyhe probléma) 

b2102 Látási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2103 Látási funkciók (súlyos probléma) 

b2104 Látási funkciók (totális probléma) 

b2500 Ízérzékelési funkciók (nincs probléma) 

b2501 Ízérzékelési funkciók (enyhe probléma) 

b2502 Ízérzékelési funkciók (mérsékelt probléma) 

b2503 Ízérzékelési funkciók (súlyos probléma) 

b2504 Ízérzékelési funkciók (totális probléma) 

b2550 Szagérzékelési funkció (nincs probléma) 

b2551 Szagérzékelési funkció (enyhe probléma) 

b2552 Szagérzékelési funkció (mérsékelt probléma) 

b2553 Szagérzékelési funkció (súlyos probléma) 

b2554 Szagérzékelési funkció (totális probléma) 

b4400 Légzési funkciók (nincs probléma) 

b4401 Légzési funkciók (enyhe probléma) 

b4402 Légzési funkciók (mérsékelt probléma) 

b4403 Légzési funkciók (súlyos probléma) 

b4404 Légzési funkciók (totális probléma) 
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b5100 A táplálékfelvétel funkciói (nincs probléma) 

b5101 A táplálékfelvétel funkciói (enyhe probléma) 

b5102 A táplálékfelvétel funkciói (mérsékelt probléma) 

b5103 A táplálékfelvétel funkciói (súlyos probléma) 

b5104 A táplálékfelvétel funkciói (totális probléma) 

b5150 Emésztési funkciók (nincs probléma) 

b5150 Emésztési funkciók (nincs probléma) 

b5151 Emésztési funkciók (enyhe probléma) 

b5151 Emésztési funkciók (enyhe probléma) 

b5152 Emésztési funkciók (mérsékelt probléma) 

b5152 Emésztési funkciók (mérsékelt probléma) 

b5153 Emésztési funkciók (súlyos probléma) 

b5153 Emésztési funkciók (súlyos probléma) 

b5154 Emésztési funkciók (totális probléma) 

b5154 Emésztési funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d1750 Problémák megoldása (nincs probléma) 

d1751 Problémák megoldása (enyhe probléma) 

d1752 Problémák megoldása (mérsékelt probléma) 

d1753 Problémák megoldása (súlyos probléma) 

d1754 Problémák megoldása (totális probléma) 

d2100 Egyetlen feladat végrehajtása (nincs probléma) 

d2101 Egyetlen feladat végrehajtása (enyhe probléma) 

d2102 Egyetlen feladat végrehajtása (mérsékelt probléma) 

d2103 Egyetlen feladat végrehajtása (súlyos probléma) 

d2104 Egyetlen feladat végrehajtása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d5500 Étkezés (nincs probléma) 

d5501 Étkezés (enyhe probléma) 

d5502 Étkezés (mérsékelt probléma) 

d5503 Étkezés (súlyos probléma) 

d5504 Étkezés (totális probléma) 

d5600 Ivás (nincs probléma) 
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d5601 Ivás (enyhe probléma) 

d5602 Ivás (mérsékelt probléma) 

d5603 Ivás (súlyos probléma) 

d5604 Ivás (totális probléma) 

d7600 Családi kapcsolatok (nincs probléma) 

d7601 Családi kapcsolatok (enyhe probléma) 

d7602 Családi kapcsolatok (mérsékelt probléma) 

d7603 Családi kapcsolatok (súlyos probléma) 

d7604 Családi kapcsolatok (totális probléma) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

94200 Rágóizomgyakorlatok 



216 
 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86120 Helyi hűtés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén 

86634 TENS 

93619 Garatingerlés hideg eszközzel 

93622 Nyelésterápia különböző sűrűségű anyagokkal 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94712 Masszázs, kézzel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

12002 Agyidegek vizsgálata 

12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata 

12004 Érzőkör vizsgálata 

12005 Koordinatio vizsgálata 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 

12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata 

13220 Enterostoma vizsgálata 

19202 Biográfiai analízis 

19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis 

19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika 

1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

93611 Szociális ügyintézés 

94003 Facialis torna 

94130 Dysphasia tréning 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 
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95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

96423 Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

 

R101B Rehabilitációs terv készítése a 101B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 60 perc 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 50 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább 90 perc naponta) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

**** 102A Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

E6600 Kalóriatöbblet miatti elhízás 

E6610 Gyógyszer-okozta elhízás 

E6620 Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval 

E6680 Egyéb elhízás 

E6690 Elhízás, k.m.n. 

E6780 Egyéb megjelölt túltápláltság 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

E6480 Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei 

E68H0 A túltápláltság következményei 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M2580 Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M5450 Derékfájás 
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M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

M7910 Izomfájdalom 

M7960 Végtagfájdalom 

R0600 Dyspnoe 

R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R4000 Aluszékonyság 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0151 TUG – Timed Up and Go test (enyhe) 

U0152 TUG – Timed Up and Go test (közepesen súlyos) 

U0153 TUG – Timed Up and Go test (súlyos) 

U0161 BMI – Body Mass Index (enyhe) 

U0162 BMI – Body Mass Index (közepesen súlyos) 

U0163 BMI – Body Mass Index (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1300 Energia és indíték funkciók (nincs probléma) 

b1301 Energia és indíték funkciók (enyhe probléma) 

b1302 Energia és indíték funkciók (mérsékelt probléma) 

b1303 Energia és indíték funkciók (súlyos probléma) 

b1304 Energia és indíték funkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 



219 
 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d5700 Egészségmegőrzés (nincs probléma) 

d5701 Egészségmegőrzés (enyhe probléma) 

d5702 Egészségmegőrzés (mérsékelt probléma) 

d5703 Egészségmegőrzés (súlyos probléma) 

d5704 Egészségmegőrzés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 
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93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86041 Rövidhullám kezelés 

86042 Mikrohullám kezelés 

86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86313 Kowarschik galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86621 Intravesicalis transurethralis elektroterápia 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 
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94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

94883 Súlyfürdő, nyaki függesztéssel 

94884 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel 

9488B Ritex pakolás 

9488D Antiphlogisticus pakolás 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

9488H Iszappakolás testtájanként 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

R102A Rehabilitációs terv készítése a 102A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 
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BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” és a 

BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 2,5 óra naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

 

**** 102B Obezitás szövődményes eseteiben kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

E6600 Kalóriatöbblet miatti elhízás 

E6610 Gyógyszer-okozta elhízás 

E6620 Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval 

E6680 Egyéb elhízás 

E6690 Elhízás, k.m.n. 

E6780 Egyéb megjelölt túltápláltság 

 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

E6480 Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei 

E68H0 A túltápláltság következményei 

M2550 Ízületi fájdalom 

M2560 Ízületi merevség, m.n.o. 

M2580 Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

M7910 Izomfájdalom 

M7960 Végtagfájdalom 

R0600 Dyspnoe 

R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R4000 Aluszékonyság 

R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 Egyéb idült fájdalom 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0151 TUG – Timed Up and Go test (enyhe) 

U0152 TUG – Timed Up and Go test (közepesen súlyos) 

U0153 TUG – Timed Up and Go test (súlyos) 

U0161 BMI – Body Mass Index (enyhe) 

U0162 BMI – Body Mass Index (közepesen súlyos) 

U0163 BMI – Body Mass Index (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1300 Energia és indíték funkciók (nincs probléma) 
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b1301 Energia és indíték funkciók (enyhe probléma) 

b1302 Energia és indíték funkciók (mérsékelt probléma) 

b1303 Energia és indíték funkciók (súlyos probléma) 

b1304 Energia és indíték funkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

d5700 Egészségmegőrzés (nincs probléma) 

d5701 Egészségmegőrzés (enyhe probléma) 

d5702 Egészségmegőrzés (mérsékelt probléma) 

d5703 Egészségmegőrzés (súlyos probléma) 

d5704 Egészségmegőrzés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 
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BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 
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95990 Kerekesszék használatának tanítása 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86041 Rövidhullám kezelés 

86042 Mikrohullám kezelés 

86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 

86313 Kowarschik galvan kezelés 

86316 Iontophoresis kezelés 

86621 Intravesicalis transurethralis elektroterápia 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

93617 Állópozícionálás állítógépben 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

94883 Súlyfürdő, nyaki függesztéssel 

94884 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel 

9488B Ritex pakolás 

9488D Antiphlogisticus pakolás 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

9488H Iszappakolás testtájanként 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

93616 Úszásoktatás 

93616 Úszásterápia 

94702 Csoportos torna 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" ( 

 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 
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93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

 

R102B Rehabilitációs terv készítése a 102B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” és a 

BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 2,5 óra naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

 

**** 103A Krónikus bélbetegség és malnutríciósorán kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 

C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 

C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 

C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 

C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 

C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 

C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 

C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 

C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C1680 A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 

C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 

C1720 Ileum rosszindulatú daganata 

C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

C1780 A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 

C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 

C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 

C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

C1880 A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 

C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 

C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata 

C2200 Májsejt rák 

C2210 Intrahepaticus epeút rák 

C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

C2230 A máj angiosarcomája 

C2240 A máj egyéb sarcomái 

C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 

C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 

C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

C2480 Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

C2580 A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata 

C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C2610 Lép rosszindulatú daganata 

C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben 

E1040+ Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1070 Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1140+ Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1170 Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

K20H0 Nyelőcsőgyulladás 

K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel 

K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül 

K2200 Achalasia 

K2210 Nyelőcsőfekély 

K2220 Nyelőcső obstructio 

K2230 Nyelőcsőátfúródás 

K2240 A nyelőcső dyskinesise 
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K2250 Nyelőcső-diverticulum, szerzett 

K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma 

K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei 

K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n. 

K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel 

K2510 Gyomorfekély heveny átfúródással 

K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással 

K2530 Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2540 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 

K2550 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással 

K2560 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással 

K2570 Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2590 Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel 

K2610 Nyombélfekély heveny átfúródással 

K2620 Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással 

K2630 Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2640 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 

K2650 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással 

K2660 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással 

K2670 Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2690 Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel 

K2810 Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással 

K2820 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással 

K2830 Gastrojejunalis fekély heveny vérzés-átfúródás nélkül 

K2840 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 

K2850 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással 

K2860 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással 

K2870 Gastrojejunalis fekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2890 Gastrojejunalis fekély, nem heveny, nem idült, vérzés-átfúródás nélkül 

K3120 A gyomor homokóra-szűkülete 

K3150 Nyombélszűkület 

K3160 Gyomor- és nyombélsipoly 

K5000 A vékonybél Crohn-betegsége 

K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség 

K5002 Vékonybél Crohn betegség fisztulával 

K5010 A vastagbél Crohn-betegsége 

K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség 

K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5080 Crohn-betegség, egyéb 

K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség 

K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5090 Crohn-betegség, k.m.n. 

K5100 Enterocolitis ulcerosa (chronica) 

K5110 Ileocolitis ulcerosa (chronica) 

K5120 Proctitis ulcerosa (chronica) 

K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica) 

K5140 Pseudopolyposis intestini crassi 

K5150 Proctocolitis mucosa 

K5180 Colitis ulcerosa egyéb 

K5190 Colitis ulcerosa k.m.n. 

K5200 Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis 

K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis 

K5220 Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis 

K5280 Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis 

K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis 

K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei 

K5510 A belek idült vascularis rendellenességei 

K5520 A vastagbél angiodysplasiája 
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K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei 

K5590 A belek vascularis rendellenessége k.m.n. 

K5600 Hűdéses bélelzáródás (ileus paralyticus) 

K5610 Bélbetüremkedés 

K5620 Volvulus 

K5630 Epekő ileus 

K5640 Egyéb bél-impactiók 

K5650 Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás 

K5660 Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás 

K5670 Bélelzáródás k.m.n. 

K5700 A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal 

K5710 A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül 

K5720 Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal 

K5730 Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül 

K5740 Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal 

K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül 

K5780 A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródással és tályoggal 

K5790 A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródás vagy tályog nélkül 

K6300 Béltályog 

K6310 Bélátfúródás (nem traumás) 

K6320 Bélsipoly 

K6330 Bélfekély 

K6340 Enteroptosis 

K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei 

K6390 Bélbetegség k.m.n. 

K7000 Alkoholos zsírmáj 

K7010 Alkoholos májgyulladás 

K7020 Alkoholos májfibrosis és májsclerosis 

K7030 Alkoholos májzsugorodás 

K7040 Alkoholos májelégtelenség 

K7090 Alkoholos májbetegség, k.m.n. 

K7100 Toxikus májbetegség epepangással 

K7110 Toxikus májbetegség, májelhalással 

K7120 Toxikus májbetegség heveny májgyulladással 

K7130 Toxikus májbetegség perzisztáló idült májgyulladással 

K7140 Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitissel 

K7150 Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitissel 

K7160 Toxikus májbetegség hepatitissel, m.n.o. 

K7170 Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal 

K7180 Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel 

K7190 Toxikus májbetegség, k.m.n. 

K7200 Heveny és szubakut májelégtelenség 

K7210 Idült májelégtelenség 

K7290 Májelégtelenség, k.m.n. 

K7300 Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o. 

K7310 Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o. 

K7320 Krónikus aktív hepatitis, m.n.o. 

K7321 Lupoid hepatitis 

K7329 Krónikus aktív hepatitis k.m.n 

K7380 Egyéb krónikus hepatitis, m.n.o. 

K7390 Krónikus hepatitis, k.m.n. 

K7400 Máj-fibrosis 

K7410 Máj-sclerosis 

K7420 Májfibrosis sclerosissal 

K7430 Primer biliaris cirrhosis 

K7440 Secundaer biliaris cirrhosis 

K7450 Biliaris cirrhosis, k.m.n. 

K7460 Egyéb és k.m.n. májzsugorodás 

K7500 Májtályog 

K7510 Vena portae gyulladás 
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K7520 Nem specifikus reaktív májgyulladás 

K7530 Granulomatosus májgyulladás, m.n.o. 

K7580 Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek 

K7590 Gyulladásos májbetegség, k.m.n. 

K7600 Zsírmáj, m.n.o. 

K7610 Idült májpangás 

K7620 Necrosis haemorrhagica centralis hepatis 

K7630 Májinfarctus 

K7640 Peliosis hepatis 

K7650 Venoocclusiv májbetegség 

K7660 Portalis hypertensio 

K7670 Hepatorenalis syndroma 

K7680 A máj egyéb meghatározott megbetegedései 

K7690 Májbetegség k.m.n. 

K8300 Epeútgyulladás 

K8310 Epevezeték-elzáródás 

K8320 Epevezeték-átfúródás 

K8330 Epevezeték sipoly 

K8340 A sphincter Oddi görcse 

K8341 A sphincter Oddi görcse 

K8342 Epekólika 

K8350 Epeút cysta 

K8380 Az epeutak egyéb meghatározott betegségei 

K8390 Az epeutak betegsége k.m.n. 

K85H0 Heveny hasnyálmirigy-gyulladás 

K8600 Alkoholos idült hasnyálmirigy-gyulladás 

K8610 Egyéb idült hasnyálmirigy-gyulladás 

K8620 Hasnyálmirigy cysta 

K8630 Hasnyálmirigy pseudocysta 

K8680 A hasnyálmirigy egyéb meghatározott betegségei 

K8681 Pancreas vezetékkövesség 

K8690 A hasnyálmirigy betegsége k.m.n. 

K9000 Coeliakia 

K9001 Glutén-szenzitív enteropathia 

K9009 Coeliakia k.m.n. 

K9010 Trópusi sprue 

K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o. 

K9030 Steatorrhoea pancreatica 

K9040 Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o. 

K9080 Egyéb felszívódási zavar 

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 

K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 

K9090 Felszívódási zavar k.m.n. 

K9110 Gyomorműtét utáni syndromák 

K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. 

K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, jejunosztomával) 

K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 

K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 

K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

K9150 Postcholecystectomiás syndroma 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

E4300 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság, k.m.n. 

E4301 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka 

E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka 

E43H0 Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. 

E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 
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E46H0 Fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. 

E6400 Fehérje-energia hiányos alultápláltság következményei 

E6480 Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei 

E6480 Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei 

K5000 A vékonybél Crohn-betegsége 

K5001 Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség 

K5002 Vékonybél Crohn betegség fisztulával 

K5010 A vastagbél Crohn-betegsége 

K5011 Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség 

K5012 Vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5080 Crohn-betegség, egyéb 

K5081 Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség 

K5082 Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5090 Crohn-betegség, k.m.n. 

K5100 Enterocolitis ulcerosa (chronica) 

K5110 Ileocolitis ulcerosa (chronica) 

K5120 Proctitis ulcerosa (chronica) 

K5130 Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica) 

K5140 Pseudopolyposis intestini crassi 

K5150 Proctocolitis mucosa 

K5180 Colitis ulcerosa egyéb 

K5190 Colitis ulcerosa k.m.n. 

M7910 Izomfájdalom 

R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom 

R1020 Medence és gáttáji fájdalom 

R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom 

R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

R1940 Bélműködés változás 

R1940 Bélműködés változás 

R1980 Emésztőrendszerrel és hassal kapcs. egyéb, meghat. panaszok és tünetek 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R6340 Abnormális súlyvesztés 

R64H0 Cachexia 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b5150 Emésztési funkciók (nincs probléma) 

b5151 Emésztési funkciók (enyhe probléma) 

b5152 Emésztési funkciók (mérsékelt probléma) 

b5153 Emésztési funkciók (súlyos probléma) 

b5154 Emésztési funkciók (totális probléma) 

b5200 Táplálékhasznosítási funkciók (nincs probléma) 

b5201 Táplálékhasznosítási funkciók (enyhe probléma) 

b5202 Táplálékhasznosítási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5203 Táplálékhasznosítási funkciók (súlyos probléma) 

b5204 Táplálékhasznosítási funkciók (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 
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b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b5350 Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek (nincs probléma) 

b5351 Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek (enyhe probléma) 

b5352 Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek (mérsékelt probléma) 

b5353 Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek (súlyos probléma) 

b5354 Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5100 Mosakodás (nincs probléma) 

d5101 Mosakodás (enyhe probléma) 

d5102 Mosakodás (mérsékelt probléma) 

d5103 Mosakodás (súlyos probléma) 

d5104 Mosakodás (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 



233 
 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86634 TENS 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

94702 Csoportos torna 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

81554 Ascites terápiás célzatú lebocsátása 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

92082 Stoma-terápiás vizit ismételten 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 
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95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

 

R103A Rehabilitációs terv készítése a 103A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” és a 

BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 3 óra naponta, ebből BEAVATKOZÁSOK„O” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 1,5 óra naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "S") 

 

**** Főcsoport: 11 Vizelet kiválasztás és ürítés zavarai okozta funkciózavar / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció 

**** 111A Krónikus veseelégtelenség / vesetraszplantáció következtében kialakult 

funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 

N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 

N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 

N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

E6480 Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei 

N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 

N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 

N2500 Osteodystrophia renalis 

R1040 Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R53H0 Rossz közérzet és fáradtság 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 
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U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0171 Karnofsky-index (enyhe) 

U0172 Karnofsky-index (közepesen súlyos) 

U0173 Karnofsky-index (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1300 Energia és indíték funkciók (nincs probléma) 

b1301 Energia és indíték funkciók (enyhe probléma) 

b1302 Energia és indíték funkciók (mérsékelt probléma) 

b1303 Energia és indíték funkciók (súlyos probléma) 

b1304 Energia és indíték funkciók (totális probléma) 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b6100 A vizeletkiválasztás funkciói (nincs probléma) 

b6101 A vizeletkiválasztás funkciói (enyhe probléma) 

b6102 A vizeletkiválasztás funkciói (mérsékelt probléma) 

b6103 A vizeletkiválasztás funkciói (súlyos probléma) 

b6104 A vizeletkiválasztás funkciói (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 
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d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

d8450 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (nincs probléma) 

d8451 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (enyhe probléma) 

d8452 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

d8453 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (súlyos probléma) 

d8454 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "L"  

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "M"  

82151 Kontraktúra nyújtása 
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94640 Ízület mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N"  

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

R111A Rehabilitációs terv készítése a 111A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” 

 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 2 óra naponta ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P”) 
 

 

**** Főcsoport: 14 A koponyaagy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése 

következményeiként kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

**** 141B Az agy traumás és kiemelten súlyos nem traumás sérülése következményeiként 

kialakult fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 

C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
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C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 

C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 

C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 

C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 

C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 

C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 

C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

D3300 Supratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3310 Infratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3320 Agy k.m.n. jóindulatú daganata 

D3330 Agyidegek jóindulatú daganata 

D3340 Gerincvelő jóindulatú daganata 

D3370 A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata 

D3390 Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n. 

G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás 

G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás 

G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n. 

G01H0* Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

G0200* Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben 

G0210* Agyhártyagyulladás mycosisokban 

G0280* Agyhártyagyulladás egyéb más. oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás 

G0310 Idült agyhártyagyulladás 

G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret] 

G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás 

G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n. 

G0400 Heveny disszeminált agyvelőgyulladás 

G0410 Trópusi spasticus paraplegia 

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 

G0500* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 

G0580* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 

G0600 Intracranialis tályog és granuloma 

G0610 Intraspinalis tályog és granuloma 

G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n. 

G07H0* Intracranialis, intraspinalis tályog, granuloma másh. o. betegségekben 

G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis 

G09H0 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei 

G4600* Arteria cerebri media syndroma (I66.0+) 

G4610* Arteria cerebri anterior syndroma (I66.1+) 

G4620* Arteria cerebri posterior syndroma (I66.2+) 

G4630* Agytörzsi szélütés (stroke) syndroma (I60-I67+) 

G4640* Kisagyi stroke syndroma (I60-I67+) 

G4650* Tisztán motoros lacunaris syndroma (I60-I67+) 

G4660* Tisztán szenzoros lacunáris syndroma (I60-I67+) 

G4670* Egyéb lacunáris syndromák (I60-I67+) 

G4680* Egyéb éreredetű agyi syndromák agyi érbetegségekben (I60-I67+) 

G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom 

G6010 Refsum betegség 

G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom 

G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia 

G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak 

G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n. 
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G6100 Guillain-Barré-syndroma 

G6110 Serum neuropathia 

G6180 Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6200 Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210 Alkoholos polyneuropathia 

G6220 Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6290 Polyneuropathia k.m.n. 

G6300* Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben 

G6310* Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G6320* Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 

G6330* Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 

G6340* Polyneuropathia táplálkozási hiány-syndromákban (E40-E64+) 

G6350* Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) 

G6360* Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) 

G6380* Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben 

G9100 Kommunikáló hydrocephalus 

G9110 Elzáródásos hydrocephalus 

G9120 Normál nyomású hydrocephalus 

G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n. 

G9180 Egyéb hydrocephalus 

G9190 Hydrocephalus k.m.n. 

G9300 Agyi tömlők (cysták) 

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 

G9330 Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes 

G9340 Encephalopathia k.m.n. 

G9350 Agyi nyomásfokozódás 

G9360 Agyvizenyő 

G9370 Reye-syndroma 

G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések 

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n. 

I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 

I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 

I6020 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 

I6030 Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 

I6040 Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 

I6050 Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 

I6060 Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 

I6070 Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából 

I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés 

I6081 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

I6082 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

I6083 Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

I6084 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 

I6085 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 

I6086 A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 

I6090 Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. 

I6100 Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 

I6110 Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 

I6120 Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 

I6130 Agyállományi vérzés agytörzsben 

I6140 Agyállományi vérzés kisagyban 

I6150 Agyállományi vérzés agykamrában 

I6160 Agyállományi vérzés több lokalizációban 

I6180 Agyállományi vérzés, egyéb 

I6190 Agyállományi vérzés, k.m.n. 

I6200 Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 

I6210 Extraduralis vérzés 
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I6290 Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 

I6300 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6310 Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6320 Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6330 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6340 Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6350 Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6360 Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 

I6380 Agyi infarctus, egyéb 

I6390 Agyi infarctus, k.m.n. 

I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 Ütőérszűkület 

I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720 Ütőér repedés 

I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750 Ütőér elhalás 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

I7800 Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica 

I7810 Naevus (nem-daganatos) 

I7880 A hajszálerek egyéb betegségei 

I7890 A hajszálerek betegsége, k.m.n. 

S0610 Traumás agyvizenyő 

S0620 Az agy diffúz sérülése 

S0630 Lokalizált agysérülés 

S0640 Epiduralis vérzés 

S0650 Traumás subduralis vérzés 

S0660 Traumás subarachnoidealis vérzés 

S0670 Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel 

S0680 Egyéb koponyaűri sérülések 

S0681 Traumás carotideo - cavernosus fistula 

S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

T9050 A koponyaűri sérülés késői hatása 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

B9410 A vírusos agyvelőgyulladás következményei 

E46H0 Fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. 

F0700 Organikus személyiségzavar 

F0710 Posztenkefalitiszes szindróma 

F0720 Posztkommóciós szindróma 

F0780 Egyéb meghat.személyiség-viselkedészavar, a közp.idegr. elváltozásától 

F0790 K.m.n. személyiség-viselkedészavar, a közp. idegr. elváltozásától 

F3200 Enyhe depressziós epizód 

F3210 Közepes depressziós epizód 

F3220 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetek nélkül 

F3230 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetekkel 

F3280 Egyéb depressziós epizód 

F3290 Nem-meghatározott depressziós epizód 

G09H0 A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei 

G8100 Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110 Féloldali spasticus bénulás 

G8190 Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8230 Petyhüdt tetraplegia 
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G8240 Spasticus tetraplegia 

G8250 Tetraplegia k.m.n. 

G8300 Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

G9700 Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében 

G9710 Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció 

G9720 Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után 

G9780 A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei 

G9790 Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n. 

L89H0 Decubitus-fekély 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R4700 Dysphasia és aphasia 

R4700 Dysphasia és aphasia 

R4710 Dysarthria és anarthria 

R4780 Egyéb és nem meghatározott beszédzavarok 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0181 Pszicho-motoros fejlődési teszt (enyhe) 

U0182 Pszicho-motoros fejlődési teszt (közepesen súlyos) 

U0183 Pszicho-motoros fejlődési teszt (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1140 Tájékozódási funkciók (nincs probléma) 

b1141 Tájékozódási funkciók (enyhe probléma) 

b1142 Tájékozódási funkciók (mérsékelt probléma) 

b1143 Tájékozódási funkciók (súlyos probléma) 

b1144 Tájékozódási funkciók (totális probléma) 

b3200 Artikulációs funkciók (nincs probléma) 

b3201 Artikulációs funkciók (enyhe probléma) 

b3202 Artikulációs funkciók (mérsékelt probléma) 

b3203 Artikulációs funkciók (súlyos probléma) 

b3204 Artikulációs funkciók (totális probléma) 

b5100 A táplálékfelvétel funkciói (nincs probléma) 

b5101 A táplálékfelvétel funkciói (enyhe probléma) 

b5102 A táplálékfelvétel funkciói (mérsékelt probléma) 

b5103 A táplálékfelvétel funkciói (súlyos probléma) 

b5104 A táplálékfelvétel funkciói (totális probléma) 

b6300 A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek (nincs probléma) 

b6301 A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek (enyhe probléma) 

b6302 A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek (mérsékelt probléma) 

b6303 A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek (súlyos probléma) 

b6304 A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 
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b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d1750 Problémák megoldása (nincs probléma) 

d1751 Problémák megoldása (enyhe probléma) 

d1752 Problémák megoldása (mérsékelt probléma) 

d1753 Problémák megoldása (súlyos probléma) 

d1754 Problémák megoldása (totális probléma) 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d3100 Kommunikáció - beszélt üzenetek megértésével (nincs probléma) 

d3101 Kommunikáció - beszélt üzenetek megértésével (enyhe probléma) 

d3102 Kommunikáció - beszélt üzenetek megértésével (mérsékelt probléma) 

d3103 Kommunikáció - beszélt üzenetek megértésével (súlyos probléma) 

d3104 Kommunikáció - beszélt üzenetek megértésével (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4150 A testhelyzet megtartása (nincs probléma) 

d4151 A testhelyzet megtartása (enyhe probléma) 

d4152 A testhelyzet megtartása (mérsékelt probléma) 

d4153 A testhelyzet megtartása (súlyos probléma) 

d4154 A testhelyzet megtartása (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12002 Agyidegek vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata 
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BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

12005 Koordinatio vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

94003 Facialis torna 

94200 Rágóizomgyakorlatok 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel  

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

95710 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc) 

95730 Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc) 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 



244 
 

 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86634 TENS 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

93617 Állópozícionálás állítógépben 

93619 Garatingerlés hideg eszközzel 

93622 Nyelésterápia különböző sűrűségű anyagokkal 

94282 Palato-pharingealis elektroterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94650 Gerinc mobilizálás 

94712 Masszázs, kézzel 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

93616 Úszásoktatás 

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "U"  

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "V"  

 

 

12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata 

12005 Koordinatio vizsgálata 

12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 

12486 Beszédérthetőségi vizsgálat 

12487 Beszédvizsgálat, célzott 

13220 Enterostoma vizsgálata 

13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata 

17420 Vizeletvétel vagy gyűjtés csecsemőtől és gyermektől 

19202 Biográfiai analízis 

19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis 

19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika 

19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat 

19213 Kognitív folyamatok térképezése 

19214 Kognitív térképezés terápia megalapozásához 

19217 Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához 

1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal 

19314 Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat 

83200 Sínezés, kézen 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 
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85660 Protézis, orthesis revíziója 

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

93627 Zeneterápia 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96002 Krízisintervenció 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "W" 

 

R141B Rehabilitációs terv készítése a 141B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „Q” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „R” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK „T” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „ U”) legalább 2 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „R” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 90 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V” 

legalább 1 óra naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "W") 
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**** Főcsoport: 15 A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése következményeként 

kialakult fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció 

**** 151B A gerincvelő traumás és nem traumás sérülése miatt szükséges rehabilitáció 

ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G9500 Syringomyelia és syringobulbia 

G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak 

G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n. 

G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei 

G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége 

S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával 

S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései 

S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése 

S1430 A karfonat sérülése 

S1440 A nyak perifériás idegeinek sérülése 

S1450 A nyaki sympathicus idegek sérülése 

S1460 A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése 

S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája 

S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései 

S2420 A háti gerinc ideggyökének sérülése 

S2430 A mellkas perifériás idegeinek sérülése 

S2440 A háti sympathicus ideg sérülése 

S2450 A mellkas egyéb idegeinek sérülése 

S2460 A mellkas k.m.n. idegének sérülése 

S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája 

S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése 

S3420 Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése 

S3430 A cauda equina sérülése 

S3440 A lumboscaralis plexus sérülése 

S3450 Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése 

S3460 A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése 

S3480 A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8230 Petyhüdt tetraplegia 

G8240 Spasticus tetraplegia 

G8250 Tetraplegia k.m.n. 

L89H0 Decubitus-fekély 

M2450 Ízületi contractura 

M6240 Izomcontractura 

R15H0 Széklet incontinentia 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 
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U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0191 ASIA score  (enyhe) 

U0192 ASIA score  (közepesen súlyos) 

U0193 ASIA score  (súlyos) 

U0201 Frankel skála (enyhe) 

U0202 Frankel skála (közepesen súlyos) 

U0203 Frankel skála (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b4450 A légzőizmok funkciói (nincs probléma) 

b4451 A légzőizmok funkciói (enyhe probléma) 

b4452 A légzőizmok funkciói (mérsékelt probléma) 

b4453 A légzőizmok funkciói (súlyos probléma) 

b4454 A légzőizmok funkciói (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b8100 A bőr védőfunkciói (nincs probléma) 

b8101 A bőr védőfunkciói (enyhe probléma) 

b8102 A bőr védőfunkciói (mérsékelt probléma) 

b8103 A bőr védőfunkciói (súlyos probléma) 

b8104 A bőr védőfunkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 
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d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5100 Mosakodás (nincs probléma) 

d5101 Mosakodás (enyhe probléma) 

d5102 Mosakodás (mérsékelt probléma) 

d5103 Mosakodás (súlyos probléma) 

d5104 Mosakodás (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d6300 Ételkészítés (nincs probléma) 

d6301 Ételkészítés (enyhe probléma) 

d6302 Ételkészítés (mérsékelt probléma) 

d6303 Ételkészítés (súlyos probléma) 

d6304 Ételkészítés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

12005 Koordinatio vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 
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BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85512 Víz alatti torna kádban 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94402 Járásgyakorlat mankóval 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

95710 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc) 

95720 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc) 

95740 Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc) 

95750 Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc) 

95760 Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc) 

95770 Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc) 

95780 Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan 

95840 Járáspróba futószőnyegen 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

86050 Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux 

86120 Helyi hűtés 

86121 Kryotherapia localis 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

86316 Iontophoresis kezelés 

86318 Diadynamic-interferencia kezelés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86621 Intravesicalis transurethralis elektroterápia 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86634 TENS 
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86635 Számítógép vezérelt tens functio 

8663A Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre 

86911 Ultrahang kezelés 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

93608 Lymphoedemas végtag pólyázása 

93617 Állópozícionálás állítógépben 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94713 Masszázs, géppel 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

9488B Ritex pakolás 

9488D Antiphlogisticus pakolás 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

95560 Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

93616 Úszásoktatás 

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "T" 

 

13210 Analis manometria 

13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata 

13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) 

13321 Hólyagpunkció (diagnosztikus 

13331 Vizeletvesztési nyomás 

17520 A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata 

18430 Hörgőváladék leszívása 

58820 Incisio et drainage cutis et/seu subcutis 

58830 Seb toilette, debridement (bőrt, subcutist érintő elváltozás) 

58831 Pörkeltávolítás 

81880 Járatok szondázása 

83010 Rögzítés háromszögletű kendővel 

83030 Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel 

83132 Gipszkötés átpólyázása 

83200 Sínezés, kézen 

83210 Sínezés, ujjon 

83260 Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont 

83294 Redressziós gipszkezelés 

83700 Törzs alátámasztás készülékkel 

83710 Orthesis rendelése 

83800 Gipszkötés eltávolítása 

83810 Rögzítő sín eltávolítása 

83820 Támasz vagy merevítés eltávolítása 

83890 Egyéb rögzítő eltávolítása 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85001 Vérzéscsillapítás tamponálással 
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85002 Vérzéscsillapítás kötéssel 

85704 Gyógyszeradagolás katéteren át 

85705 Bőr alatti gyógyszertartály feltöltése 

85710 Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása 

85924 Epe/vese kólika megszűntetése gyógyszeres kezeléssel 

85935 Fájdalomcsilapítás 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

87032 Tracheostomás kanül végleges eltávolítása 

87124 Gyógyszerbevitel JET technikával 

87500 Párásításos légúti kezelés 

87501 Aerosol kezelés 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "U" 

 

R151B Rehabilitációs terv készítése a 151B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P”ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK „R” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” ) legalább 2 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK 

„Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK „R” legalább 90 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK 

„T” legalább 1 óra naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "U") 
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**** Főcsoport: 16 Rehabilitációs Ellátási Programok kardiológiai rehabilitációban 

**** 161A Rehabilitációs Ellátási Program szívizom infarktus után szükséges rehabilitáció 

ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

I2000 Instabil angina pectoris 

I2100 Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 

I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 

I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás 

I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2520 Régi szívizomelhalás 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0211 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (enyhe) 

U0212 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (közepesen súlyos) 

U0213 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (súlyos) 

U0221 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (enyhe) 

U0222 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (közepesen súlyos) 

U0223 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (súlyos) 

U0231 Ejekciós frakció (enyhe) 

U0232 Ejekciós frakció (közepesen súlyos) 

U0233 Ejekciós frakció (súlyos) 

U0241 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (enyhe) 

U0242 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (közepesen súlyos) 

U0243 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b4100 A szív funkciói (nincs probléma) 

b4101 A szív funkciói (enyhe probléma) 

b4102 A szív funkciói (mérsékelt probléma) 

b4103 A szív funkciói (súlyos probléma) 

b4104 A szív funkciói (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 
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b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4750 Járművezetés (nincs probléma) 

d4751 Járművezetés (enyhe probléma) 

d4752 Járművezetés (mérsékelt probléma) 

d4753 Járművezetés (súlyos probléma) 

d4754 Járművezetés (totális probléma) 

d8450 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (nincs probléma) 

d8451 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (enyhe probléma) 

d8452 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

d8453 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (súlyos probléma) 

d8454 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12621 EKG futószalag terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

BEAVATKOZÁSOK "J" 



254 
 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

12604 EKG telemetriával 

12605 EKG Holter monitorizálása 

12605 EKG Holter monitorizálása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34641 Szív és coronaria MSCT 

34952 Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt 

34953 Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt) 

35221 Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja 

3612M Gyógyszeres stressz echo 

3617A Duplex UH, nyaki erek 

3617L Duplex UH, végtagi erek 

5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak értékelése 

5377G Pacemaker transcutan szabályozása 

89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM) 
 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 
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94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

86316 Iontophoresis kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

19354 Hamilton-féle szorongás skála 

19355 Zung-féle depressziós skála 

19356 Beck-féle depressziós skála 

1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "T" 

 

19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

96005 Habilitációs tanácsadás 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

BEAVATKOZÁSOK "U" 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

91316 Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében 
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BEAVATKOZÁSOK "V" 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95320 Rehabilitációs oktatás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

 

BEAVATKOZÁSOK "W" 

R161A Rehabilitációs terv készítése a 161A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” 

 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) ÉS ((BEAVATKOZÁSOK 

„P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 1 óra 

naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK „T” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként 

legalább 45 perc) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "W") 
 

 

**** 161B Rehabilitációs Ellátási Program szívizom infarktus után szükséges rehabilitáció 

ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

I2000 Instabil angina pectoris 

I2100 Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 

I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 

I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás 

I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2520 Régi szívizomelhalás 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 
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U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0211 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (enyhe) 

U0212 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (közepesen súlyos) 

U0213 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (súlyos) 

U0221 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (enyhe) 

U0222 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (közepesen súlyos) 

U0223 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (súlyos) 

U0231 Ejekciós frakció (enyhe) 

U0232 Ejekciós frakció (közepesen súlyos) 

U0233 Ejekciós frakció (súlyos) 

U0241 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (enyhe) 

U0242 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (közepesen súlyos) 

U0243 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b4100 A szív funkciói (nincs probléma) 

b4101 A szív funkciói (enyhe probléma) 

b4102 A szív funkciói (mérsékelt probléma) 

b4103 A szív funkciói (súlyos probléma) 

b4104 A szív funkciói (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 

b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 
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d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4750 Járművezetés (nincs probléma) 

d4751 Járművezetés (enyhe probléma) 

d4752 Járművezetés (mérsékelt probléma) 

d4753 Járművezetés (súlyos probléma) 

d4754 Járművezetés (totális probléma) 

d8450 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (nincs probléma) 

d8451 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (enyhe probléma) 

d8452 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

d8453 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (súlyos probléma) 

d8454 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12621 EKG futószalag terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

 

12604 EKG telemetriával 

12605 EKG Holter monitorizálása 

12605 EKG Holter monitorizálása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 
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31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34641 Szív és coronaria MSCT 

34952 Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt 

34953 Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt) 

35221 Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja 

3612M Gyógyszeres stressz echo 

3617A Duplex UH, nyaki erek 

3617L Duplex UH, végtagi erek 

5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak értékelése 

5377G Pacemaker transcutan szabályozása 

89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)  

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

BEAVATKOZÁSOK "P” 

 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

86316 Iontophoresis kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

19354 Hamilton-féle szorongás skála 

19355 Zung-féle depressziós skála 

19356 Beck-féle depressziós skála 

1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat 
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BEAVATKOZÁSOK "T" 

19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

96005 Habilitációs tanácsadás 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "U" 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

91316 Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

 

BEAVATKOZÁSOK "V" 

 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 

93611 Szociális ügyintézés 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95320 Rehabilitációs oktatás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

 

BEAVATKOZÁSOK "W" 

 

R161B Rehabilitációs terv készítése a 161B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” 
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ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) ÉS ((BEAVATKOZÁSOK 

„P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 1 óra 

naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK „T” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként 

legalább 45 perc) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "W") 

 

**** 162A Rehabilitációs Ellátási Program szívműtét/érműtét után észlelt funkciózavar/ 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

C3800 Szív rosszindulatú daganata 

C4520 A szívburok mesotheliomája 

D1510 Szív jóindulatú daganata 

I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 Rheumás aorta szűkület 

I0610 Rheumás aorta elégtelenség 

I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I0900 Rheumás szívizomgyulladás 

I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n. 

I0920 Idült rheumás szívburokgyulladás 

I0980 Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek 

I0990 Rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I3300 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 

I3390 Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n. 

I3400 A kéthegyű billentyű elégtelensége 

I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa 

I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 

I3480 A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei 

I3490 A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n. 
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I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete 

I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége 

I3520 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel 

I3580 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei 

I3590 Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n. 

I3600 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete 

I3610 A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége 

I3620 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel 

I3680 A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei 

I3690 A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n. 

I3700 A pulmonalis billentyű szűkülete 

I3710 A pulmonalis billentyű elégtelensége 

I3720 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I3780 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei 

I3790 Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n. 

I38H0 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott 

I5100 Szerzett sövénydefektus 

I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o. 

I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 

I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o. 

I7000 Az aorta atherosclerosisa 

I7010 A veseütőér atherosclerosisa 

I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7021 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I. 

I7022 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II. 

I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III. 

I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV. 

I7080 Egyéb ütőerek atherosclerosisa 

I7090 Általános és, k.m.n. atherosclerosis 

I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója 

I7110 A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7120 A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7130 A hasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7140 A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7150 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt 

I7160 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül 

I7180 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt 

I7190 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül 

I7200 Arteria carotis aneurysma 

I7210 A felső végtag ütőereinek aneurysmája 

I7220 Az arteria renalis aneurysmája 

I7230 Az arteria iliaca aneurysmája 

I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7280 Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája 

I7290 Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma 

I7300 Raynaud-syndroma 

I7301 Raynaud-syndroma, primer 

I7302 Raynaud-syndroma, secunder 

I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7380 Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 

I7390 Perifériás érbetegség, k.m.n. 

I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 
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I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 Ütőérszűkület 

I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720 Ütőér repedés 

I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750 Ütőér elhalás 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

Q2000 Közös artériás törzs 

Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 

Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 

Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója 

Q2040 Egykamrájú szív 

Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 

Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa 

Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2100 Kamrai sövényhiány 

Q2110 Pitvari sövényhiány 

Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 

Q2130 Fallot-tetralogia 

Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus 

Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája 

Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 

Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2250 Ebstein-anomalia 

Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma 

Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 

Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 

Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma 

Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2500 Nyitott ductus arteriosus 

Q2510 Coarctatio aortae 

Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása 

Q2530 Aortaszűkület 

Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2550 A tüdőverőér atresiája 

Q2560 A tüdőverőér szűkülete 

Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 
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Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 

Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior 

Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója 

Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója 

Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 

Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása 

Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között 

Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

C3800 Szív rosszindulatú daganata 

C4520 A szívburok mesotheliomája 

D1510 Szív jóindulatú daganata 

I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 Rheumás aorta szűkület 

I0610 Rheumás aorta elégtelenség 

I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I0900 Rheumás szívizomgyulladás 

I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n. 

I0920 Idült rheumás szívburokgyulladás 

I0980 Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek 

I0990 Rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I3300 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 

I3390 Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n. 

I3400 A kéthegyű billentyű elégtelensége 

I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa 

I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 

I3480 A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei 

I3490 A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n. 

I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete 
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I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége 

I3520 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel 

I3580 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei 

I3590 Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n. 

I3600 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete 

I3610 A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége 

I3620 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel 

I3680 A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei 

I3690 A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n. 

I3700 A pulmonalis billentyű szűkülete 

I3710 A pulmonalis billentyű elégtelensége 

I3720 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I3780 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei 

I3790 Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n. 

I38H0 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott 

I5000 Pangásos szívelégtelenség 

I5010 Balkamra elégtelenség 

I5090 Szívelégtelenség, k.m.n. 

I5100 Szerzett sövénydefektus 

I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o. 

I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 

I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o. 

I7000 Az aorta atherosclerosisa 

I7010 A veseütőér atherosclerosisa 

I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7021 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I. 

I7022 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II. 

I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III. 

I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV. 

I7080 Egyéb ütőerek atherosclerosisa 

I7090 Általános és, k.m.n. atherosclerosis 

I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója 

I7110 A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7120 A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7130 A hasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7140 A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7150 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt 

I7160 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül 

I7180 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt 

I7190 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül 

I7200 Arteria carotis aneurysma 

I7210 A felső végtag ütőereinek aneurysmája 

I7220 Az arteria renalis aneurysmája 

I7230 Az arteria iliaca aneurysmája 

I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7280 Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája 

I7290 Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma 

I7300 Raynaud-syndroma 

I7301 Raynaud-syndroma, primer 

I7302 Raynaud-syndroma, secunder 

I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7380 Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 

I7390 Perifériás érbetegség, k.m.n. 

I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 
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I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 Ütőérszűkület 

I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720 Ütőér repedés 

I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750 Ütőér elhalás 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

Q2000 Közös artériás törzs 

Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 

Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 

Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója 

Q2040 Egykamrájú szív 

Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 

Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa 

Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2100 Kamrai sövényhiány 

Q2110 Pitvari sövényhiány 

Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 

Q2130 Fallot-tetralogia 

Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus 

Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája 

Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 

Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2250 Ebstein-anomalia 

Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma 

Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 

Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 

Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma 

Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2500 Nyitott ductus arteriosus 

Q2510 Coarctatio aortae 

Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása 

Q2530 Aortaszűkület 

Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2550 A tüdőverőér atresiája 

Q2560 A tüdőverőér szűkülete 
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Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 

Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior 

Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója 

Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója 

Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 

Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása 

Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között 

Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0231 Ejekciós frakció (enyhe) 

U0232 Ejekciós frakció (közepesen súlyos) 

U0233 Ejekciós frakció (súlyos) 

U0241 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (enyhe) 

U0242 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (közepesen súlyos) 

U0243 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b4100 A szív funkciói (nincs probléma) 

b4101 A szív funkciói (enyhe probléma) 

b4102 A szív funkciói (mérsékelt probléma) 

b4103 A szív funkciói (súlyos probléma) 

b4104 A szív funkciói (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 

b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 
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d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4750 Járművezetés (nincs probléma) 

d4751 Járművezetés (enyhe probléma) 

d4752 Járművezetés (mérsékelt probléma) 

d4753 Járművezetés (súlyos probléma) 

d4754 Járművezetés (totális probléma) 

d8450 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (nincs probléma) 

d8451 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (enyhe probléma) 

d8452 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

d8453 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (súlyos probléma) 

d8454 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "E" 

 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12621 EKG futószalag terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 
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BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

12604 EKG telemetriával 

12605 EKG Holter monitorizálása 

12605 EKG Holter monitorizálása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34641 Szív és coronaria MSCT 

34952 Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt 

34953 Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt) 

35221 Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja 

3612M Gyógyszeres stressz echo 

3617A Duplex UH, nyaki erek 

3617L Duplex UH, végtagi erek 

5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak értékelése 

5377G Pacemaker transcutan szabályozása 

89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM) 
 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

86316 Iontophoresis kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 
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BEAVATKOZÁSOK "R"  

 

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

19354 Hamilton-féle szorongás skála 

19355 Zung-féle depressziós skála 

19356 Beck-féle depressziós skála 

1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

96005 Habilitációs tanácsadás 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

BEAVATKOZÁSOK "T" 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

91316 Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében 

 

BEAVATKOZÁSOK "U" 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95320 Rehabilitációs oktatás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

 

BEAVATKOZÁSOK "V" 

 

R162A Rehabilitációs terv készítése a 162A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 
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BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M”  

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „N” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1 óra naponta) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "V") 
 

 

**** 162B Rehabilitációs Ellátási Program szívműtét/érműtét után észlelt funkciózavar/ 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

C3800 Szív rosszindulatú daganata 

C4520 A szívburok mesotheliomája 

D1510 Szív jóindulatú daganata 

I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 Rheumás aorta szűkület 

I0610 Rheumás aorta elégtelenség 

I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I0900 Rheumás szívizomgyulladás 

I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n. 

I0920 Idült rheumás szívburokgyulladás 

I0980 Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek 

I0990 Rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I3300 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 
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I3390 Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n. 

I3400 A kéthegyű billentyű elégtelensége 

I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa 

I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 

I3480 A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei 

I3490 A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n. 

I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete 

I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége 

I3520 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel 

I3580 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei 

I3590 Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n. 

I3600 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete 

I3610 A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége 

I3620 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel 

I3680 A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei 

I3690 A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n. 

I3700 A pulmonalis billentyű szűkülete 

I3710 A pulmonalis billentyű elégtelensége 

I3720 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I3780 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei 

I3790 Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n. 

I38H0 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott 

I5100 Szerzett sövénydefektus 

I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o. 

I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 

I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o. 

I7000 Az aorta atherosclerosisa 

I7010 A veseütőér atherosclerosisa 

I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7021 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I. 

I7022 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II. 

I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III. 

I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV. 

I7080 Egyéb ütőerek atherosclerosisa 

I7090 Általános és, k.m.n. atherosclerosis 

I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója 

I7110 A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7120 A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7130 A hasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7140 A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7150 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt 

I7160 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül 

I7180 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt 

I7190 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül 

I7200 Arteria carotis aneurysma 

I7210 A felső végtag ütőereinek aneurysmája 

I7220 Az arteria renalis aneurysmája 

I7230 Az arteria iliaca aneurysmája 

I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7280 Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája 

I7290 Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma 

I7300 Raynaud-syndroma 

I7301 Raynaud-syndroma, primer 

I7302 Raynaud-syndroma, secunder 

I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7380 Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 

I7390 Perifériás érbetegség, k.m.n. 

I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 
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I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 Ütőérszűkület 

I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720 Ütőér repedés 

I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750 Ütőér elhalás 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

Q2000 Közös artériás törzs 

Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 

Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 

Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója 

Q2040 Egykamrájú szív 

Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 

Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa 

Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2100 Kamrai sövényhiány 

Q2110 Pitvari sövényhiány 

Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 

Q2130 Fallot-tetralogia 

Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus 

Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája 

Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 

Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2250 Ebstein-anomalia 

Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma 

Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 

Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 

Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma 

Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2500 Nyitott ductus arteriosus 

Q2510 Coarctatio aortae 

Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása 
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Q2530 Aortaszűkület 

Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2550 A tüdőverőér atresiája 

Q2560 A tüdőverőér szűkülete 

Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 

Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior 

Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója 

Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója 

Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 

Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása 

Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között 

Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

C3800 Szív rosszindulatú daganata 

C4520 A szívburok mesotheliomája 

D1510 Szív jóindulatú daganata 

I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 Rheumás aorta szűkület 

I0610 Rheumás aorta elégtelenség 

I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I0900 Rheumás szívizomgyulladás 

I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n. 

I0920 Idült rheumás szívburokgyulladás 

I0980 Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek 

I0990 Rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I3300 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 

I3390 Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n. 
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I3400 A kéthegyű billentyű elégtelensége 

I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa 

I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 

I3480 A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei 

I3490 A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n. 

I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete 

I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége 

I3520 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel 

I3580 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei 

I3590 Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n. 

I3600 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete 

I3610 A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége 

I3620 A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel 

I3680 A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei 

I3690 A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n. 

I3700 A pulmonalis billentyű szűkülete 

I3710 A pulmonalis billentyű elégtelensége 

I3720 A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I3780 A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei 

I3790 Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n. 

I38H0 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott 

I5000 Pangásos szívelégtelenség 

I5010 Balkamra elégtelenség 

I5090 Szívelégtelenség, k.m.n. 

I5100 Szerzett sövénydefektus 

I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o. 

I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 

I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o. 

I7000 Az aorta atherosclerosisa 

I7010 A veseütőér atherosclerosisa 

I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7021 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I. 

I7022 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II. 

I7023 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III. 

I7024 A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV. 

I7080 Egyéb ütőerek atherosclerosisa 

I7090 Általános és, k.m.n. atherosclerosis 

I7100 Az aorta [bármely részének] dissectiója 

I7110 A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7120 A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7130 A hasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7140 A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7150 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt 

I7160 Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül 

I7180 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt 

I7190 Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül 

I7200 Arteria carotis aneurysma 

I7210 A felső végtag ütőereinek aneurysmája 

I7220 Az arteria renalis aneurysmája 

I7230 Az arteria iliaca aneurysmája 

I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7280 Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája 

I7290 Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma 

I7300 Raynaud-syndroma 

I7301 Raynaud-syndroma, primer 

I7302 Raynaud-syndroma, secunder 

I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7380 Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 

I7390 Perifériás érbetegség, k.m.n. 
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I7400 A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 Ütőérszűkület 

I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720 Ütőér repedés 

I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750 Ütőér elhalás 

I7760 Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

Q2000 Közös artériás törzs 

Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 

Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 

Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója 

Q2040 Egykamrájú szív 

Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 

Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa 

Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2100 Kamrai sövényhiány 

Q2110 Pitvari sövényhiány 

Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 

Q2130 Fallot-tetralogia 

Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus 

Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája 

Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 

Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2250 Ebstein-anomalia 

Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma 

Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 

Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 

Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma 

Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2500 Nyitott ductus arteriosus 
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Q2510 Coarctatio aortae 

Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása 

Q2530 Aortaszűkület 

Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2550 A tüdőverőér atresiája 

Q2560 A tüdőverőér szűkülete 

Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 

Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior 

Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója 

Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója 

Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 

Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása 

Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között 

Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0231 Ejekciós frakció (enyhe) 

U0232 Ejekciós frakció (közepesen súlyos) 

U0233 Ejekciós frakció (súlyos) 

U0241 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (enyhe) 

U0242 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (közepesen súlyos) 

U0243 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b4100 A szív funkciói (nincs probléma) 

b4101 A szív funkciói (enyhe probléma) 

b4102 A szív funkciói (mérsékelt probléma) 

b4103 A szív funkciói (súlyos probléma) 

b4104 A szív funkciói (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 

b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 
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d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4750 Járművezetés (nincs probléma) 

d4751 Járművezetés (enyhe probléma) 

d4752 Járművezetés (mérsékelt probléma) 

d4753 Járművezetés (súlyos probléma) 

d4754 Járművezetés (totális probléma) 

d8450 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (nincs probléma) 

d8451 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (enyhe probléma) 

d8452 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

d8453 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (súlyos probléma) 

d8454 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "E" 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12621 EKG futószalag terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "M" 
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95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

12604 EKG telemetriával 

12605 EKG Holter monitorizálása 

12605 EKG Holter monitorizálása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34641 Szív és coronaria MSCT 

34952 Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt 

34953 Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt) 

35221 Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja 

3612M Gyógyszeres stressz echo 

3617A Duplex UH, nyaki erek 

3617L Duplex UH, végtagi erek 

5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak értékelése 

5377G Pacemaker transcutan szabályozása 

89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)  

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

86316 Iontophoresis kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 
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85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

19354 Hamilton-féle szorongás skála 

19355 Zung-féle depressziós skála 

19356 Beck-féle depressziós skála 

1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

96005 Habilitációs tanácsadás 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "T" 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

91316 Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

 

BEAVATKOZÁSOK "U" 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 

93611 Szociális ügyintézés 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95320 Rehabilitációs oktatás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

 

BEAVATKOZÁSOK "V" 
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R162B Rehabilitációs terv készítése a 162B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M”  

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „N” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1 óra naponta) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK "V") 

 

 
 

**** 163A Rehabilitációs Ellátási Program egyéb szívbetegséggel élőknél  rehabilitáció 

ellátási alap programja 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I2100 Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 

I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 

I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás 

I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2520 Régi szívizomelhalás 

I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 Rheumás aorta szűkület 

I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 
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I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 

I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1310 Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 

I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 

I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block 

I4410 Másodfokú pitvar-kamrai block 

I4420 Teljes pitvar-kamrai block 

I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n. 

I4440 Bal elülső fascicularis block 

I4450 Bal hátsó fascicularis block 

I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis block 

I4470 Bal Tawara-szár-block, k.m.n. 

I4500 Jobb Tawara-szár block 

I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block 

I4520 Bifascicularis block 

I4530 Trifascicularis block 

I4540 Intraventricularis block 

I4550 Egyéb meghatározott szívblock 

I4560 Pre-excitatiós syndroma 

I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok 

I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n. 

I4710 Supraventricularis tachycardia 

I4720 Kamrai tachycardia 

I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 

I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter 

I4900 Kamra fibrillatio és flutter 

I4910 Pitvari extrasystole 

I4920 Junctionalis extrasystole 

I4930 Kamrai extrasystole 

I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole 

I4950 Sick sinus syndroma 

I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 

I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

R0000 Tachycardia, k.m.n. 

R0010 Bradycardia, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
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I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I2100 Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 

I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 

I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás 

I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2520 Régi szívizomelhalás 

I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 Rheumás aorta szűkület 

I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 

I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1310 Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 

I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 

I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block 

I4410 Másodfokú pitvar-kamrai block 

I4420 Teljes pitvar-kamrai block 

I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n. 

I4440 Bal elülső fascicularis block 

I4450 Bal hátsó fascicularis block 

I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis block 

I4470 Bal Tawara-szár-block, k.m.n. 

I4500 Jobb Tawara-szár block 

I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block 

I4520 Bifascicularis block 

I4530 Trifascicularis block 

I4540 Intraventricularis block 

I4550 Egyéb meghatározott szívblock 

I4560 Pre-excitatiós syndroma 
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I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok 

I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n. 

I4710 Supraventricularis tachycardia 

I4720 Kamrai tachycardia 

I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 

I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter 

I4900 Kamra fibrillatio és flutter 

I4910 Pitvari extrasystole 

I4920 Junctionalis extrasystole 

I4930 Kamrai extrasystole 

I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole 

I4950 Sick sinus syndroma 

I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 

I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

R0000 Tachycardia, k.m.n. 

R0010 Bradycardia, k.m.n. 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I5000 Pangásos szívelégtelenség 

I5001 Cardialis decompensatio NYHA I. stádium 

I5002 Cardialis decompensatio NYHA II. stádium 

I5003 Cardialis decompensatio NYHA III. stádium 

I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium 

I5010 Balkamra elégtelenség 

I5011 Balkamra elégtelenség NYHA I. stádium 

I5012 Balkamra elégtelenség NYHA II. stádium 

I5013 Balkamra elégtelenség NYHA III. stádium 

I5014 Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium 

I5090 Szívelégtelenség, k.m.n. 

I5091 Szívelégtelenség NYHA I. stádium 

I5092 Szívelégtelenség NYHA II. stádium 

I5093 Szívelégtelenség NYHA III. stádium 

I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium 

I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal 

I2080 Angina pectoris egyéb formái 

I2090 Angina pectoris, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0211 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (enyhe) 

U0212 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (közepesen súlyos) 

U0213 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (súlyos) 

U0231 Ejekciós frakció (enyhe) 

U0232 Ejekciós frakció (közepesen súlyos) 

U0233 Ejekciós frakció (súlyos) 

U0241 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (enyhe) 

U0242 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (közepesen súlyos) 
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U0243 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (súlyos) 

U0261 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (enyhe) 

U0262 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (közepesen súlyos) 

U0263 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (súlyos) 

U0271 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (enyhe) 

U0272 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (közepesen súlyos) 

U0273 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b4100 A szív funkciói (nincs probléma) 

b4101 A szív funkciói (enyhe probléma) 

b4102 A szív funkciói (mérsékelt probléma) 

b4103 A szív funkciói (súlyos probléma) 

b4104 A szív funkciói (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 

b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4750 Járművezetés (nincs probléma) 

d4751 Járművezetés (enyhe probléma) 

d4752 Járművezetés (mérsékelt probléma) 

d4753 Járművezetés (súlyos probléma) 

d4754 Járművezetés (totális probléma) 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d8450 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (nincs probléma) 

d8451 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (enyhe probléma) 
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d8452 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

d8453 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (súlyos probléma) 

d8454 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12621 EKG futószalag terheléssel 

 

BEAVATKOZÁSOK "I” 

 

12631 Ergometria spirometriával 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

12604 EKG telemetriával 

12605 EKG Holter monitorizálása 
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12605 EKG Holter monitorizálása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34641 Szív és coronaria MSCT 

34952 Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt 

34953 Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt) 

35221 Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja 

3612M Gyógyszeres stressz echo 

3617A Duplex UH, nyaki erek 

3617L Duplex UH, végtagi erek 

5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak értékelése 

5377G Pacemaker transcutan szabályozása 

89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

86316 Iontophoresis kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

 

85513 Víz alatti torna, csoportos 
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94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

19354 Hamilton-féle szorongás skála 

19355 Zung-féle depressziós skála 

19356 Beck-féle depressziós skála 

1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "T" 

19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

96005 Habilitációs tanácsadás 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "U" 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

91316 Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében 

BEAVATKOZÁSOK "V" 

 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95320 Rehabilitációs oktatás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

 

BEAVATKOZÁSOK "W" 

R163A Rehabilitációs terv készítése a 163A Rehabilitációs Ellátási Programra 
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(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 1 óra naponta) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK "W") 

 

 

**** 163B Rehabilitációs Ellátási Program egyéb szívbetegséggel élőknél rehabilitáció 

ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

 
I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 Rheumás aorta szűkület 

I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 

I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1310 Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 

I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 
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I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 

I2100 Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 

I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 

I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás 

I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I2520 Régi szívizomelhalás 

I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block 

I4410 Másodfokú pitvar-kamrai block 

I4420 Teljes pitvar-kamrai block 

I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n. 

I4440 Bal elülső fascicularis block 

I4450 Bal hátsó fascicularis block 

I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis block 

I4470 Bal Tawara-szár-block, k.m.n. 

I4500 Jobb Tawara-szár block 

I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block 

I4520 Bifascicularis block 

I4530 Trifascicularis block 

I4540 Intraventricularis block 

I4550 Egyéb meghatározott szívblock 

I4560 Pre-excitatiós syndroma 

I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok 

I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n. 

I4710 Supraventricularis tachycardia 

I4720 Kamrai tachycardia 

I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 

I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter 

I4900 Kamra fibrillatio és flutter 

I4910 Pitvari extrasystole 

I4920 Junctionalis extrasystole 

I4930 Kamrai extrasystole 

I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole 

I4950 Sick sinus syndroma 

I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 

I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

R0000 Tachycardia, k.m.n. 

R0010 Bradycardia, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

 

I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 
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I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 Rheumás aorta szűkület 

I0620 Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 

I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1310 Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 

I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 

I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal 

I2080 Angina pectoris egyéb formái 

I2090 Angina pectoris, k.m.n. 

I2100 Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 

I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 

I2210 Ismétlődő inferior szívizomelhalás 

I2280 Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 

I2520 Régi szívizomelhalás 

I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block 

I4410 Másodfokú pitvar-kamrai block 

I4420 Teljes pitvar-kamrai block 

I4430 Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n. 

I4440 Bal elülső fascicularis block 

I4450 Bal hátsó fascicularis block 

I4460 Egyéb és nem meghatározott fascicularis block 

I4470 Bal Tawara-szár-block, k.m.n. 

I4500 Jobb Tawara-szár block 

I4510 Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block 

I4520 Bifascicularis block 

I4530 Trifascicularis block 
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I4540 Intraventricularis block 

I4550 Egyéb meghatározott szívblock 

I4560 Pre-excitatiós syndroma 

I4580 Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok 

I4590 Ingervezetési zavar, k.m.n. 

I4710 Supraventricularis tachycardia 

I4720 Kamrai tachycardia 

I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 

I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter 

I4900 Kamra fibrillatio és flutter 

I4910 Pitvari extrasystole 

I4920 Junctionalis extrasystole 

I4930 Kamrai extrasystole 

I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole 

I4950 Sick sinus syndroma 

I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 

I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 

I5000 Pangásos szívelégtelenség 

I5001 Cardialis decompensatio NYHA I. stádium 

I5002 Cardialis decompensatio NYHA II. stádium 

I5003 Cardialis decompensatio NYHA III. stádium 

I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium 

I5010 Balkamra elégtelenség 

I5011 Balkamra elégtelenség NYHA I. stádium 

I5012 Balkamra elégtelenség NYHA II. stádium 

I5013 Balkamra elégtelenség NYHA III. stádium 

I5014 Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium 

I5090 Szívelégtelenség, k.m.n. 

I5091 Szívelégtelenség NYHA I. stádium 

I5092 Szívelégtelenség NYHA II. stádium 

I5093 Szívelégtelenség NYHA III. stádium 

I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

R0000 Tachycardia, k.m.n. 

R0010 Bradycardia, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0211 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (enyhe) 

U0212 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (közepesen súlyos) 

U0213 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (súlyos) 

U0231 Ejekciós frakció (enyhe) 

U0232 Ejekciós frakció (közepesen súlyos) 

U0233 Ejekciós frakció (súlyos) 

U0241 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (enyhe) 

U0242 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (közepesen súlyos) 

U0243 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (súlyos) 

U0261 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (enyhe) 

U0262 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (közepesen súlyos) 

U0263 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (súlyos) 
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U0271 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (enyhe) 

U0272 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (közepesen súlyos) 

U0273 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b4100 A szív funkciói (nincs probléma) 

b4101 A szív funkciói (enyhe probléma) 

b4102 A szív funkciói (mérsékelt probléma) 

b4103 A szív funkciói (súlyos probléma) 

b4104 A szív funkciói (totális probléma) 

b4150 A véredények funkciói (nincs probléma) 

b4151 A véredények funkciói (enyhe probléma) 

b4152 A véredények funkciói (mérsékelt probléma) 

b4153 A véredények funkciói (súlyos probléma) 

b4154 A véredények funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4750 Járművezetés (nincs probléma) 

d4751 Járművezetés (enyhe probléma) 

d4752 Járművezetés (mérsékelt probléma) 

d4753 Járművezetés (súlyos probléma) 

d4754 Járművezetés (totális probléma) 

d8450 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (nincs probléma) 

d8451 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (enyhe probléma) 

d8452 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

d8453 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (súlyos probléma) 
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d8454 Állás megszerzése, megtartása és kilépés (mérsékelt probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12621 EKG futószalag terheléssel 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

 

12604 EKG telemetriával 

12605 EKG Holter monitorizálása 

12605 EKG Holter monitorizálása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34641 Szív és coronaria MSCT 

34952 Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt 

34953 Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt) 

35221 Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

3612D Echocardiographia color Doppler 

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja 
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3612M Gyógyszeres stressz echo 

3617A Duplex UH, nyaki erek 

3617L Duplex UH, végtagi erek 

5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak értékelése 

5377G Pacemaker transcutan szabályozása 

89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)  

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

86316 Iontophoresis kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés 

86921 Magnetoterápia 

94712 Masszázs, kézzel 

94880 Medencefürdő 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

 

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

19354 Hamilton-féle szorongás skála 

19355 Zung-féle depressziós skála 

19356 Beck-féle depressziós skála 

1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

 

19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

96005 Habilitációs tanácsadás 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 
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96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "T" 

 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

91316 Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

BEAVATKOZÁSOK "U” 

 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 

93611 Szociális ügyintézés 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95320 Rehabilitációs oktatás 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

 

BEAVATKOZÁSOK "V" 

R163B Rehabilitációs terv készítése a 163B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M”  

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „N” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1 óra naponta) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 
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ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” a rehabilitáció alatt 3 alkalommal, alkalmanként legalább 45 

perc) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK "V") 

 
 

**** Főcsoport: 17 Légzészavar / pulmonalis betegségek következtében kialakult 

funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció  

**** 171A TBC következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási programja szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

A1500 Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt 

A1501 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali 

A1502 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali 

A1503 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali 

A1504 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali 

A1505 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs 

A1506 Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával 

A150A Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist. 

A1510 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt 

A1511 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali 

A1512 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali 

A1513 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali 

A1514 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali 

A1515 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali 

A1516 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali 

A151A Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval 

A1520 Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott 

A1521 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali 

A1522 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali 

A1523 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali 

A1524 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali 

A1525 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali 

A1526 Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali 

A1530 Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt 

A1531 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali 

A1532 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali 

A1533 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali 

A1534 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali 

A1535 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali 

A1536 Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali 

A1540 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1541 Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1542 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 

A1543 Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg.igaz 

A1550 Gége, légcső, hörgő gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1551 Gége gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1552 Hangszalag gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1553 Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1554 Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A155A A gége,légcső és hörgők gümókórja,bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist 

A1560 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt 

A1561 Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1562 Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A156A Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist. 

A1570 Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1571 Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 
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A1572 Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 

A1573 Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 

A1574 Empyema - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv. vizsg. igazolt 

A1580 Egyéb légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1581 Mediastinalis gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1582 Orrgarati gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1583 Orrmelléküregi gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1590 K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1600 Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel 

A1601 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., egyoldali 

A1602 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., kétoldali 

A1603 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, egyoldali 

A1604 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, kétoldali 

A1605 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, egyoldali 

A1606 Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, kétoldali 

A1610 Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül 

A1611 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., egyoldali 

A1612 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., kétoldali 

A1613 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. cavernával, egyoldali 

A1614 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. cavernával, kétoldali 

A1615 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. recidiva, egyoldali 

A1616 Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. recidiva, kétoldali 

A1620 Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 

A1621 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk.caverna nélk., egyold 

A1622 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk.caverna nélk., kétold 

A1623 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával, egyold 

A1624 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával kétoldali 

A1625 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, egyoldali 

A1626 Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, kétoldali 

A1630 Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1631 Hilusi nyirokcsomó gükőkór, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése nélkül 

A1632 Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv.vizsg. eml. nélkül 

A1633 Tracheobronchialis nyirokcsomó gümőkór, bakt. v. szöv.vizsg.eml.nélkül 

A1640 Gége, légcső és hörgő gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1641 Gége gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. emlitése nélkül 

A1642 Hangszalag gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. emlitése nélkül 

A1643 Trachea gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1644 Bronchus gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1650 Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1651 Pleuritis - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1652 Empyema - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1670 Primaer légzőszervi gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1671 Tüdő primer-comlexus, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1672 Mellkasi nyirokcsomó primer gümőkór bakt. vagy szöv.vizsg. eml.nélkül 

A1673 Elsődleges, gümőkóros pleuritis, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése 

A1674 Elsődleges, gümőkóros empyema, bakt. vagy szöv.vizsg. emlitése nélkül 

A1680 Egyéb légzőszervi gümőkor, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1681 Mediastinalis gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1682 Orrgarati gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1683 Orrmelléküregi gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1690 Légzőszervi gümőkór k.m.n., bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A199A Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

J4400 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel 

J4410 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n. 

J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség 

J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n. 
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J9500 Tracheostomia malfunctio 

J9510 Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után 

J9520 Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után 

J9530 Idült tüdőelégtelenség műtétet követően 

J9540 Mendelson-syndroma 

J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 

J9590 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n. 

J9600 Heveny légzési elégtelenség 

J9610 Idült légzési elégtelenség 

J9690 Légzési elégtelenség, k.m.n. 

J9800 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei 

J9810 Tüdőcollapsus 

J9820 Interstitialis emphysema 

J9830 Compensatoricus emphysema 

J9840 A tüdő egyéb rendellenességei 

J9850 A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei 

J9860 A rekeszizom rendellenességei 

J9880 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek 

J9890 Légzési rendellenesség, k.m.n. 

R0600 Dyspnoe 

R9420 A tüdő funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0251 6 perces járásteszt  (enyhe) 

U0252 6 perces járásteszt  (közepesen súlyos) 

U0253 6 perces járásteszt  (súlyos) 

U0281 VCref% (enyhe) 

U0282 VCref% (közepesen súlyos) 

U0283 VCref% (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1220 Általános pszichoszociális funkciók (nincs probléma) 

b1221 Általános pszichoszociális funkciók (enyhe probléma) 

b1222 Általános pszichoszociális funkciók (mérsékelt probléma) 

b1223 Általános pszichoszociális funkciók (súlyos probléma) 

b1224 Általános pszichoszociális funkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 
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b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5700 Egészségmegőrzés (nincs probléma) 

d5701 Egészségmegőrzés (enyhe probléma) 

d5702 Egészségmegőrzés (mérsékelt probléma) 

d5703 Egészségmegőrzés (súlyos probléma) 

d5704 Egészségmegőrzés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

d8700 Gazdasági önállóság (nincs probléma) 

d8701 Gazdasági önállóság (enyhe probléma) 

d8702 Gazdasági önállóság (mérsékelt probléma) 

d8703 Gazdasági önállóság (súlyos probléma) 

d8704 Gazdasági önállóság (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

17102 Spirometria 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 
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93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás – leszokási vizit  

18430 Hörgőváladék leszívása 

21202 Vérgázanalyzis 

25000 Natív anyag mikroszkópos vizsgálata 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34032 Mellkas átvilágítás 

34080 Mellkas és natív has átvilágítás 

34230 Mellkas tomographias felvétel 

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata 

36123 Pleuraűr UH vizsgálata 

81550 Thoracocentesis therapeuticus 

81551 UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus 

89442 Pulzoxymetria 

 

BEAVATKOZÁSOK "N"  

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94651 Scoliosis torna 

94652 Scheuermann gyógytorna 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

93606 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning készülékkel/géppel 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94713 Masszázs, géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

 

93605 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning készülékkel/géppel 
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94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  

87500 Párásításos légúti kezelés 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

 

BEAVATKOZÁSOK "R" 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93611 Szociális ügyintézés 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "S" 

R171A Rehabilitációs terv készítése a 171A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K”  ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS 

((BEAVATKOZÁSOK „N” VAGY BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „Q”) legalább 1 óra naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „N” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” legalább 20 perc naponta) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK „R” legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2,5 óra hetente) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK „S”) 

 

 

**** 172A COPD következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges 

rehabilitáció ellátási program alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
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J4310 Panlobaris emphysema 

J4320 Centrilobularis emphysema 

J4380 Egyéb emphysema 

J4390 Emphysema, k.m.n. 

J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség 

J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n. 

J4500 Főként allergiás asthma 

J4510 Nem-allergiás asthma 

J4580 Kevert asthma 

J4590 Asthma, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 

J4110 Mucopurulens idült bronchitis 

J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis 

J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis 

J4310 Panlobaris emphysema 

J4320 Centrilobularis emphysema 

J4380 Egyéb emphysema 

J4390 Emphysema, k.m.n. 

J4480 Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség 

J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n. 

J4500 Főként allergiás asthma 

J4510 Nem-allergiás asthma 

J4580 Kevert asthma 

J4590 Asthma, k.m.n. 

J6840 Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől 

J9500 Tracheostomia malfunctio 

J9510 Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után 

J9520 Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után 

J9530 Idült tüdőelégtelenség műtétet követően 

J9540 Mendelson-syndroma 

J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 

J9590 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n. 

J9600 Heveny légzési elégtelenség 

J9610 Idült légzési elégtelenség 

J9690 Légzési elégtelenség, k.m.n. 

J9800 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei 

J9810 Tüdőcollapsus 

J9820 Interstitialis emphysema 

J9830 Compensatoricus emphysema 

J9840 A tüdő egyéb rendellenességei 

J9850 A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei 

J9860 A rekeszizom rendellenességei 

J9880 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek 

J9890 Légzési rendellenesség, k.m.n. 

R0600 Dyspnoe 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R64H0 Cachexia 

R9420 A tüdő funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0251 6 perces járásteszt  (enyhe) 
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U0252 6 perces járásteszt  (közepesen súlyos) 

U0253 6 perces járásteszt  (súlyos) 

U0291 Nyugalmi légzésfunkció  (enyhe) 

U0292 Nyugalmi légzésfunkció  (közepesen súlyos) 

U0293 Nyugalmi légzésfunkció  (súlyos) 

U0301 FEV1ref%  (enyhe) 

U0302 FEV1ref%  (közepesen súlyos) 

U0303 FEV1ref%  (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1340 Alvásfunkciók (nincs probléma) 

b1341 Alvásfunkciók (enyhe probléma) 

b1342 Alvásfunkciók (mérsékelt probléma) 

b1343 Alvásfunkciók (súlyos probléma) 

b1344 Alvásfunkciók (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b7400 Az izom-állóképesség funkciói (nincs probléma) 

b7401 Az izom-állóképesség funkciói (enyhe probléma) 

b7402 Az izom-állóképesség funkciói (mérsékelt probléma) 

b7403 Az izom-állóképesség funkciói (súlyos probléma) 

b7404 Az izom-állóképesség funkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5700 Egészségmegőrzés (nincs probléma) 

d5701 Egészségmegőrzés (enyhe probléma) 

d5702 Egészségmegőrzés (mérsékelt probléma) 

d5703 Egészségmegőrzés (súlyos probléma) 

d5704 Egészségmegőrzés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 
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d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

d8500 Pénzkereső foglalkozás (nincs probléma) 

d8501 Pénzkereső foglalkozás (enyhe probléma) 

d8502 Pénzkereső foglalkozás (mérsékelt probléma) 

d8503 Pénzkereső foglalkozás (súlyos probléma) 

d8504 Pénzkereső foglalkozás (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

17102 Spirometria  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

17190 Teljes test plethysmographia  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 
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12631  Ergometria spirometriával  

17071  Légúti aspecifikus bronchiális provokáció  

17073  Fizikális terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre 

17120  Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása  

17191  Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192  Dohányzás leszokás támogatás – leszokási vizit  

17193  Dohányzás leszokás támogatás –kilégzett CO meghatározás  

17610  Oxygénconsumptio számítása 

18430  Hörgőváladék leszívása 

21202  Vérgázanalyzis 

25000  Natív anyag mikroszkópos vizsgálata 

31310  Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311  Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312  Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380  Mellkasfelvétel, célzott 

34032  Mellkas átvilágítás 

34080  Mellkas és natív has átvilágítás 

34230  Mellkas tomographias felvétel 

36120  Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata 

36123  Pleuraűr UH vizsgálata 

43591  Influenza elleni szezonális vaccináció 

43592  H1N1 influenza elleni vaccináció 

43593  Tüdőgyulladás elleni vaccináció  

43599 Vaccináció egyéb 

81550  Thoracocentesis therapeuticus 

81551 UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

87032  Tracheostomás kanül végleges eltávolítása 

88400  Intraarterialis injekció 

89301  Kilégzett gáz analízis 

89442  Pulzoxymetria   

91230  Infúziós pumpás gyógyszeradagolás 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93606 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning készülékkel/géppel 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok  

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94651 Scoliosis torna 

94652 Scheuermann gyógytorna 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94713 Masszázs, géppel 
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BEAVATKOZÁSOK "S"  

93605 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning készülékkel/géppel 

93616 Úszásoktatás 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

87500 Párásításos légúti kezelés 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

 

BEAVATKOZÁSOK "U"  

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció  

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93611 Szociális ügyintézés 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "V"  

R061B Rehabilitációs terv készítése a 061B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK 

„L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSON „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK „T”) legalább 1 óra naponta, amelyből 

BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY BEAVATKOZÁSOK „T” legalább 20 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „U” legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2,5 óra hetente) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK „V”) 

 

**** 173A Restriktív légzészavarok következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság 

miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
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D8600 Tüdő sarcoidosis 

D8610 Nyirokcsomó sarcoidosis 

D8620 Tüdő és nyirokcsomó sarcoidosis együtt 

D8630 Bőr sarcoidosis 

D8680 Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban 

D8690 Sarcoidosis k.m.n. 

G5450 Amyotrophia neuralgica 

G7000 Myasthenia gravis 

G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések 

G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia 

G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek 

G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n. 

G7100 Izom dystrophia 

G7110 Myotoniás rendellenességek 

G7120 Veleszületett myopathiák 

G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o. 

G7180 Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei 

G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n. 

G7200 Gyógyszer okozta izombántalom 

G7210 Alkoholos izombántalom 

G7220 Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom 

G7230 Periódikus bénulás 

G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o. 

G7280 Egyéb meghatározott myopathiák 

G7290 Myopathia k.m.n. 

G7300* Myastheniás syndromák endocrin betegségekben 

G7310* Eaton-Lambert-syndroma (C80+) 

G7320* Egyéb myastheniás syndromák daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G7330* Myastheniás syndromák máshova osztályozott betegségekben 

G7340* Izombántalom máshova osztályozott fertőző és parazitás betegségekben 

G7350* Izombántalom endocrin betegségekben 

G7360* Izombántalom anyagcsere betegségekben 

G7370* Izombántalom máshova osztályozott betegségekben 

J60H0 Szénbányászok pneumoconiosisa 

J61H0 Asbest és egyéb ásványi rostok okozta pneumoconiosis 

J6200 Pneumoconiosis talcum(por)-tól 

J6280 Pneumoconiosis kvarctartalmú egyéb poroktól 

J6300 Aluminosis (tüdő-) 

J6310 Bauxit-fibrosis (tüdő-) 

J6320 Berylliosis 

J6330 Grafit-fibrosis (tüdő) 

J6340 Siderosis 

J6350 Stannosis 

J6380 Egyéb meghatározott szervetlen por okozta pneumoconiosis 

J64H0 Nem-meghatározott pneumoconiosis 

J6600 Byssinosis 

J6610 Lenmunkás betegség 

J6620 Cannabinosis (indiai kender okozta légúti betegség) 

J6680 Légúti betegség egyéb meghatározott szerves portól 

J6700 Farmer-tüdő 

J6710 Bagassosis 

J6720 Madárkedvelők tüdőbetegsége 

J6730 Suberosis 

J6740 Malátacsíráztató tüdő 

J6750 Gombatenyésztők tüdőbetegsége 

J6760 Juharfa-munkás tüdő 

J6770 Légkondicionáló és légnedvesítő okozta tüdőbetegség 

J7010 Sugárzás okozta idült és egyéb pulmonalis tünetek 

J7030 Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek 

J7040 Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n. 
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J82H0 Pulmonalis eosinophilia, m.n.o. 

J8400 Alveolaris és parietoalveolaris állapotok 

J8410 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal 

J8411 Idiopathiás tüdőfibrosis 

J8480 Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek 

J8490 Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n. 

M4120 Egyéb idiopathiás scoliosis 

M4140 Ideg-izom-eredetű scoliosis 

M4150 Egyéb másodlagos scoliosisok 

M4180 A scoliosis egyéb formái 

M4190 Scoliosis, k.m.n. 

M9540 A mellkas és bordák szerzett deformitása 

M9650 Besugárzás utáni scoliosis 

Q7630 Veleszületett scoliosis veleszületett csontrendellenesség miatt 

Q7640 A gerincoszlop egyéb veleszületett, scoliosissal nem társuló rendell. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 

J9500 Tracheostomia malfunctio 

J9510 Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után 

J9520 Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után 

J9530 Idült tüdőelégtelenség műtétet követően 

J9540 Mendelson-syndroma 

J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 

J9590 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n. 

J9600 Heveny légzési elégtelenség 

J9610 Idült légzési elégtelenség 

J9690 Légzési elégtelenség, k.m.n. 

J9800 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei 

J9810 Tüdőcollapsus 

J9820 Interstitialis emphysema 

J9830 Compensatoricus emphysema 

J9840 A tüdő egyéb rendellenességei 

J9850 A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei 

J9860 A rekeszizom rendellenességei 

J9880 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek 

J9890 Légzési rendellenesség, k.m.n. 

R0600 Dyspnoe 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R9420 A tüdő funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0251 6 perces járásteszt  (enyhe) 

U0252 6 perces járásteszt  (közepesen súlyos) 

U0253 6 perces járásteszt  (súlyos) 

U0281 VCref% (enyhe) 

U0282 VCref% (közepesen súlyos) 

U0283 VCref% (súlyos) 

U0291 Nyugalmi légzésfunkció  (enyhe) 

U0292 Nyugalmi légzésfunkció  (közepesen súlyos) 

U0293 Nyugalmi légzésfunkció  (súlyos) 
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FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1340 Alvásfunkciók (nincs probléma) 

b1341 Alvásfunkciók (enyhe probléma) 

b1342 Alvásfunkciók (mérsékelt probléma) 

b1343 Alvásfunkciók (súlyos probléma) 

b1344 Alvásfunkciók (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b7400 Az izom-állóképesség funkciói (nincs probléma) 

b7401 Az izom-állóképesség funkciói (enyhe probléma) 

b7402 Az izom-állóképesség funkciói (mérsékelt probléma) 

b7403 Az izom-állóképesség funkciói (súlyos probléma) 

b7404 Az izom-állóképesség funkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4600 Helyváltoztatás különböző helyszíneken (nincs probléma) 

d4601 Helyváltoztatás különböző helyszíneken (enyhe probléma) 

d4602 Helyváltoztatás különböző helyszíneken (mérsékelt probléma) 

d4603 Helyváltoztatás különböző helyszíneken (súlyos probléma) 

d4604 Helyváltoztatás különböző helyszíneken (totális probléma) 

d5700 Egészségmegőrzés (nincs probléma) 

d5701 Egészségmegőrzés (enyhe probléma) 

d5702 Egészségmegőrzés (mérsékelt probléma) 

d5703 Egészségmegőrzés (súlyos probléma) 

d5704 Egészségmegőrzés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

d8500 Pénzkereső foglalkozás (nincs probléma) 

d8501 Pénzkereső foglalkozás (enyhe probléma) 

d8502 Pénzkereső foglalkozás (mérsékelt probléma) 

d8503 Pénzkereső foglalkozás (súlyos probléma) 

d8504 Pénzkereső foglalkozás (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 



311 
 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

17102 Spirometria  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

17190 Teljes test plethysmographia  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

17073 Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre 

17120 Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 
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17610 Oxygen consumptio számítása 

18430 Hörgőváladék leszívása 

43591 Influenza elleni szezonális vaccinatio 

43592 H1N1 influenza elleni vaccinatio 

43593 Tüdőgyulladás elleni vaccinatio 

43599 Vaccinatio, egyéb 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

87032 Tracheostomás kanül végleges eltávolítása 

89442 Pulzoxymetria 

91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

88870 Keringésjavító fizioterápia 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94651 Scoliosis torna 

94652 Scheuermann gyógytorna 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

93606 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning készülékkel/géppel 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94713 Masszázs, géppel 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

93605 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning készülékkel/géppel 

93616 Úszásoktatás 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "U"  

87500 Párásításos légúti kezelés 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

BEAVATKOZÁSOK "V"  

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 
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91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93611 Szociális ügyintézés 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "W"  

R173A Rehabilitációs terv készítése a 173A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK 

„L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „Q” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK „T” VAGY BEAVATKOZÁSOK „U”) legalább 1 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK 

„U” legalább 20 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V” legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2,5 

óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „W”) 

 

 

**** 174A Cistas Fibrosis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

E8400 Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal 

E8410 Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal 

E8480 Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal 

E8490 Fibrosis cystica, k.m.n. 

 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 

J9500 Tracheostomia malfunctio 

J9510 Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után 

J9520 Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után 

J9530 Idült tüdőelégtelenség műtétet követően 

J9540 Mendelson-syndroma 

J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 

J9590 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n. 
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J9600 Heveny légzési elégtelenség 

J9610 Idült légzési elégtelenség 

J9690 Légzési elégtelenség, k.m.n. 

J9800 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei 

J9810 Tüdőcollapsus 

J9820 Interstitialis emphysema 

J9830 Compensatoricus emphysema 

J9840 A tüdő egyéb rendellenességei 

J9850 A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei 

J9860 A rekeszizom rendellenességei 

J9880 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek 

J9890 Légzési rendellenesség, k.m.n. 

M0510+ Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 

M8190 Osteoporosis, k.m.n. 

R0600 Dyspnoe 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R64H0 Cachexia 

R9420 A tüdő funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0291 Nyugalmi légzésfunkció  (enyhe) 

U0292 Nyugalmi légzésfunkció  (közepesen súlyos) 

U0293 Nyugalmi légzésfunkció  (súlyos) 

U0311 Shwachman – féle összpontszám  (enyhe) 

U0312 Shwachman – féle összpontszám  (közepesen súlyos) 

U0313 Shwachman – féle összpontszám  (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b5150 Emésztési funkciók (nincs probléma) 

b5151 Emésztési funkciók (enyhe probléma) 

b5152 Emésztési funkciók (mérsékelt probléma) 

b5153 Emésztési funkciók (súlyos probléma) 

b5154 Emésztési funkciók (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b5450 A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói (nincs probléma) 

b5451 A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói (enyhe probléma) 

b5452 A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói (mérsékelt probléma) 

b5453 A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói (súlyos probléma) 

b5454 A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 
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FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5700 Egészségmegőrzés (nincs probléma) 

d5701 Egészségmegőrzés (enyhe probléma) 

d5702 Egészségmegőrzés (mérsékelt probléma) 

d5703 Egészségmegőrzés (súlyos probléma) 

d5704 Egészségmegőrzés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

d8200 Iskolai oktatás (nincs probléma) 

d8201 Iskolai oktatás (enyhe probléma) 

d8202 Iskolai oktatás (mérsékelt probléma) 

d8203 Iskolai oktatás (súlyos probléma) 

d8204 Iskolai oktatás (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

17102 Spirometria 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
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93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

17120 Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása 

17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat 

17190 Teljes test plethysmographia 

17610 Oxygen consumptio számítása 

18430 Hörgőváladék leszívása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34032 Mellkas átvilágítás 

34080 Mellkas és natív has átvilágítás 

34230 Mellkas tomographias felvétel 

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata 

36123 Pleuraűr UH vizsgálata 

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat 

36133 Pancreas UH vizsgálata 

36134 Lép UH vizsgálata 

36135 Vese UH vizsgálata 

36138 Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata 

3613C Máj és epeutak UH vizsgálata 

43591 Influenza elleni szezonális vaccinatio 

43592 H1N1 influenza elleni vaccinatio 

43593 Tüdőgyulladás elleni vaccinatio 

43599 Vaccinatio, egyéb 

81550 Thoracocentesis therapeuticus 

81551 UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

87032 Tracheostomás kanül végleges eltávolítása 

89442 Pulzoxymetria 

91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94651 Scoliosis torna 

94652 Scheuermann gyógytorna 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "P"  
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93606 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning készülékkel/géppel 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94713 Masszázs, géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  

93605 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning készülékkel/géppel 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

87500 Párásításos légúti kezelés 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93611 Szociális ügyintézés 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96001 Komplex milieu intervenció 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96005 Habilitációs tanácsadás 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

R174A Rehabilitációs terv készítése a 174A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 
(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK 
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„L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 1 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK 

„R” legalább 40 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2,5 

óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T”) 

 

 

 

**** 175A Tüdőrezekciós és egyéb mellkasi műtétek után szükséges rehabilitáció ellátási 

alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

alapbetegség kódolható, ami  miatt a műtét történt pl: tumor, abscessus, tbc, bronchiectasia, pectus excavatus, 

hernia diaphragmatica stb). 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

R0600 Dyspnoe 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R9420 A tüdő funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei 

 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0291 Nyugalmi légzésfunkció  (enyhe) 

U0292 Nyugalmi légzésfunkció  (közepesen súlyos) 

U0293 Nyugalmi légzésfunkció  (súlyos) 

U0311 Shwachman – féle összpontszám  (enyhe) 

U0312 Shwachman – féle összpontszám  (közepesen súlyos) 

U0313 Shwachman – féle összpontszám  (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4450 A légzőizmok funkciói (nincs probléma) 

b4451 A légzőizmok funkciói (enyhe probléma) 

b4452 A légzőizmok funkciói (mérsékelt probléma) 

b4453 A légzőizmok funkciói (súlyos probléma) 

b4454 A légzőizmok funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 
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b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5700 Egészségmegőrzés (nincs probléma) 

d5701 Egészségmegőrzés (enyhe probléma) 

d5702 Egészségmegőrzés (mérsékelt probléma) 

d5703 Egészségmegőrzés (súlyos probléma) 

d5704 Egészségmegőrzés (totális probléma) 

d6400 Házimunka végzése (nincs probléma) 

d6401 Házimunka végzése (enyhe probléma) 

d6402 Házimunka végzése (mérsékelt probléma) 

d6403 Házimunka végzése (súlyos probléma) 

d6404 Házimunka végzése (totális probléma) 

d8500 Pénzkereső foglalkozás (nincs probléma) 

d8501 Pénzkereső foglalkozás (enyhe probléma) 

d8502 Pénzkereső foglalkozás (mérsékelt probléma) 

d8503 Pénzkereső foglalkozás (súlyos probléma) 

d8504 Pénzkereső foglalkozás (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

17102 Spirometria 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 
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BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

17120 Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása 

17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat 

17190 Teljes test plethysmographia 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 

18430 Hörgőváladék leszívása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34032 Mellkas átvilágítás 

34080 Mellkas és natív has átvilágítás 

34230 Mellkas tomographias felvétel 

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata 

36123 Pleuraűr UH vizsgálata 

43591 Influenza elleni szezonális vaccinatio 

43592 H1N1 influenza elleni vaccinatio 

43593 Tüdőgyulladás elleni vaccinatio 

43599 Vaccinatio, egyéb 

81550 Thoracocentesis therapeuticus 

81551 UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

87032 Tracheostomás kanül végleges eltávolítása 

88400 Intraarterialis injekció 

89442 Pulzoxymetria 

91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94651 Scoliosis torna 

94652 Scheuermann gyógytorna 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 
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BEAVATKOZÁSOK "P"  

93606 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning készülékkel/géppel 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94713 Masszázs, géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  

93605 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning készülékkel/géppel 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

87500 Párásításos légúti kezelés 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93611 Szociális ügyintézés 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

R175A Rehabilitációs terv készítése a 175A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK 

„L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M”  ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK „Q” VAGY BEAVATKOZÁSOK „R”) legalább 1 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” VAGY BEAVATKOZÁSOK 

„R” legalább 20 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „S” legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2,5 

óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „T”) 
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**** 176A Tüdőtranszplantációt követően szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

D8690 Sarcoidosis k.m.n. 

E8490 Fibrosis cystica, k.m.n. 

I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 

J4390 Emphysema, k.m.n. 

J4490 Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n. 

J64H0 Nem-meghatározott pneumoconiosis 

J8410 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal 

J8411 Idiopathiás tüdőfibrosis 

J8490 Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n. 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

E6690 Elhízás, k.m.n. 

I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 

J9500 Tracheostomia malfunctio 

J9510 Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után 

J9520 Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után 

J9530 Idült tüdőelégtelenség műtétet követően 

J9540 Mendelson-syndroma 

J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 

J9590 Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n. 

J9600 Heveny légzési elégtelenség 

J9610 Idült légzési elégtelenség 

J9690 Légzési elégtelenség, k.m.n. 

J9690 Légzési elégtelenség, k.m.n. 

J9800 A hörgők máshova nem osztályozott betegségei 

J9810 Tüdőcollapsus 

J9820 Interstitialis emphysema 

J9830 Compensatoricus emphysema 

J9840 A tüdő egyéb rendellenességei 

J9850 A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei 

J9860 A rekeszizom rendellenességei 

J9880 Egyéb meghatározott légzési rendellenességek 

R64H0 Cachexia 

 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 

 

Z9420 Tüdőátültetés után lévő személy 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "D" 

 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0251 6 perces járásteszt  (enyhe) 

U0252 6 perces járásteszt  (közepesen súlyos) 

U0253 6 perces járásteszt  (súlyos) 

U0301 FEV1ref%  (enyhe) 

U0302 FEV1ref%  (közepesen súlyos) 

U0303 FEV1ref%  (súlyos) 
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U0321 FVC  pred (enyhe) 

U0322 FVC  pred (közepesen súlyos) 

U0323 FVC  pred (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4350 Az immunrendszer funkciói (nincs probléma) 

b4351 Az immunrendszer funkciói (enyhe probléma) 

b4352 Az immunrendszer funkciói (mérsékelt probléma) 

b4353 Az immunrendszer funkciói (súlyos probléma) 

b4354 Az immunrendszer funkciói (totális probléma) 

b4450 A légzőizmok funkciói (nincs probléma) 

b4451 A légzőizmok funkciói (enyhe probléma) 

b4452 A légzőizmok funkciói (mérsékelt probléma) 

b4453 A légzőizmok funkciói (súlyos probléma) 

b4454 A légzőizmok funkciói (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „F” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d5700 Egészségmegőrzés (nincs probléma) 

d5701 Egészségmegőrzés (enyhe probléma) 

d5702 Egészségmegőrzés (mérsékelt probléma) 

d5703 Egészségmegőrzés (súlyos probléma) 

d5704 Egészségmegőrzés (totális probléma) 

d8500 Pénzkereső foglalkozás (nincs probléma) 

d8501 Pénzkereső foglalkozás (enyhe probléma) 

d8502 Pénzkereső foglalkozás (mérsékelt probléma) 

d8503 Pénzkereső foglalkozás (súlyos probléma) 

d8504 Pénzkereső foglalkozás (totális probléma) 

d9100 Közösségi élet (nincs probléma) 

d9101 Közösségi élet (enyhe probléma) 

d9102 Közösségi élet (mérsékelt probléma) 

d9103 Közösségi élet (súlyos probléma) 
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d9104 Közösségi élet (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12631 Ergometria spirometriával 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

17102 Spirometria 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

17190 Teljes test plethysmographia 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

17120 Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása 

17610 Oxygen consumptio számítása 

18430 Hörgőváladék leszívása 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 
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31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

34032 Mellkas átvilágítás 

34080 Mellkas és natív has átvilágítás 

34230 Mellkas tomographias felvétel 

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata 

36123 Pleuraűr UH vizsgálata 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

3612D Echocardiographia color Doppler 

43591 Influenza elleni szezonális vaccinatio 

43592 H1N1 influenza elleni vaccinatio 

43593 Tüdőgyulladás elleni vaccinatio 

43599 Vaccinatio, egyéb 

81550 Thoracocentesis therapeuticus 

81551 UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus 

81750 Bronhoscopos hörgő öblítés terápiás 

89301 Kilégzett gáz analízis 

89442 Pulzoxymetria 

91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94603 Szertorna 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94651 Scoliosis torna 

94652 Scheuermann gyógytorna 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

BEAVATKOZÁSOK "S"  

84750 Függesztéses extensio 

93606 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning készülékkel/géppel 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94640 Ízület mobilizálás 

94650 Gerinc mobilizálás 

94711 Manuálterápiás kezelés 

94712 Masszázs, kézzel 

94713 Masszázs, géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "T"  

93605 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning készülékkel/géppel 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "U"  

87500 Párásításos légúti kezelés 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 
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87600 Oxigén terápia 

 

BEAVATKOZÁSOK "V"  

 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. típusú 

diabeteses betegnél) 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

93611 Szociális ügyintézés 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96002 Krízisintervenció 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

BEAVATKOZÁSOK "W"  

R176A Rehabilitációs terv készítése a 176A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

 („1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS („V” típusként „C” diagnózisok) 

ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK „D”) ÉS („E” és „F” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy 

jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK 

„L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS BEAVATKOZÁSOK „N” ÉS BEAVATKOZÁSOK „O” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „P” ÉS BEAVATKOZÁSOK „Q” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK „T” VAGY BEAVATKOZÁSOK „U”) legalább 1 óra 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „R” VAGY BEAVATKOZÁSOK „S” VAGY BEAVATKOZÁSOK 

„U” legalább 20 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „V” legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2,5 

óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „W”) 

 

 

**** Főcsoport: 18 Kongenitális és gyermekkori kezdetű és életkorhoz kötött másodlagos 

komplikációk mozgászavarokban (Cerebralis paresis, Meningomyelokele, Gerinc 

strukturális elváltozásai, Speciális vázrendszeri szisztémás betegségek, Ritka veleszületett 

rendellenességek, Újszülöttkori plexus brach sérülés) amelyek miatt szükséges a 

rehabilitáció 

**** 181A Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 

G0500* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 
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G0580* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 

G0600 Intracranialis tályog és granuloma 

G4630* Agytörzsi szélütés (stroke) syndroma (I60-I67+) 

G4640* Kisagyi stroke syndroma (I60-I67+) 

G9300 Agyi tömlők (cysták) 

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n. 

I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 

I6940 Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei 

P1010 Agyvérzés szülési sérülés következtében 

P1110 Egyéb, szülési sérülés miatti agykárosodás 

P5260 Kisagyi és hátsó scala vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben 

P9100 Újszülöttkori agyi ischaemia 

P9120 Újszülöttkori agylágyulás 

P9180 Az újszülött agyi állapotának egyéb meghatározott zavarai 

P9190 Az újszülött agyi állapotának zavara, k.m.n. 

Q0460 Veleszületett agyi cysták 

Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége 

Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája 

Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei 

R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat 

R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

F5090 Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) 

F5120 Az alvás-ébrenlét ciklusának nem-organikus zavarai 

F8010 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 

F8020 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 

F82H0 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 

F83H0 Kevert specifikus fejlődési zavarok 

G8000 Spasticus agyi bénulás 

G8010 Spasticus kétoldali bénulás 

G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás 

G8030 Dyskineticus agyi bénulás 

G8040 Ataxiás agyi bénulás 

G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

H5410 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen 

H5470 Nem meghatározott látásvesztés 

H9030 Kétoldali idegi hallásvesztés 

H9040 Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9050 Idegi hallásvesztés, k.m.n. 

H9060 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés 

H9070 Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9080 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n. 

M2450 Ízületi contractura 

M6240 Izomcontractura 

R13H0 Dysphagia 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R4710 Dysarthria és anarthria 

R6280 Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai 

R6281 Az elvárható norm. élettani fejlődés elmaradása súlygyarapodás miatt 

R6289 Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása egyéb ok miatt 

R6330 Táplálkozási nehézségek és zavarok 
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FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0341 GMFSC (enyhe) 

U0342 GMFSC (közepesen súlyos) 

U0343 GMFSC (súlyos) 

U0371 Bayley II (enyhe) 

U0372 Bayley II (közepesen súlyos) 

U0373 Bayley II (súlyos) 

U0401 MI teszt (enyhe) 

U0402 MI teszt (közepesen súlyos) 

U0403 MI teszt (súlyos) 

U0411 BL teszt (enyhe) 

U0412 BL teszt (közepesen súlyos) 

U0413 BL teszt (súlyos) 

U0421 BB teszt (enyhe) 

U0422 BB teszt (közepesen súlyos) 

U0423 BB teszt (súlyos) 

 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1170 Intellektuális funkciók (szellemi fejlôdés) (nincs probléma) 

b1171 Intellektuális funkciók (szellemi fejlôdés) (enyhe probléma) 

b1172 Intellektuális funkciók (szellemi fejlôdés) (mérsékelt probléma) 

b1173 Intellektuális funkciók (szellemi fejlôdés) (súlyos probléma) 

b1174 Intellektuális funkciók (szellemi fejlôdés) (totális probléma) 

b3100 Hangadási funkciók (nincs probléma) 

b3101 Hangadási funkciók (enyhe probléma) 

b3102 Hangadási funkciók (mérsékelt probléma) 

b3103 Hangadási funkciók (súlyos probléma) 

b3104 Hangadási funkciók (totális probléma) 

b4600 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (nincs probléma) 

b4601 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (enyhe probléma) 

b4602 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (mérsékelt probléma) 

b4603 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (súlyos probléma) 

b4604 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 
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FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d1300 Utánzás (nincs probléma) 

d1301 Utánzás (enyhe probléma) 

d1302 Utánzás (mérsékelt probléma) 

d1303 Utánzás (súlyos probléma) 

d1304 Utánzás (totális probléma) 

d3300 Beszéd (nincs probléma) 

d3301 Beszéd (enyhe probléma) 

d3302 Beszéd (mérsékelt probléma) 

d3303 Beszéd (súlyos probléma) 

d3304 Beszéd (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

 

BEAVATKOZÁSOK "L” 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 
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94200 Rágóizomgyakorlatok 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

86020 Meleg pakolások 

86120 Helyi hűtés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén 

86634 TENS 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94712 Masszázs, kézzel 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

94702 Csoportos torna 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

12005 Koordinatio vizsgálata 

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

12142 Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával 

12320 Súgott (társalgó) beszédvizsgálat 

12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata 

13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata 

17420 Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 

12486 Beszédérthetőségi vizsgálat 
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12487 Beszédvizsgálat, célzott 

13220 Enterostoma vizsgálata 

19202 Biográfiai analízis 

19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis 

19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika 

1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

83295 Orthesis kezelés 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85660 Protézis, orthesis revíziója  

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

94003 Facialis torna 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96001 Komplex milieu intervenció 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

R181A Rehabilitációs terv készítése a 181A Rehabilitációs Ellátási Programra 
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(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 90 perc 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 60 

perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O”) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P” legalább heti 2 

alkalommal, alkalmanként legalább 60 perc) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "Q") 

 
 

**** 181B Cerebralis paresis következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G0420 Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480 Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0490 Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 

G0500* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 

G0580* Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 

G0600 Intracranialis tályog és granuloma 

G4630* Agytörzsi szélütés (stroke) syndroma (I60-I67+) 

G4640* Kisagyi stroke syndroma (I60-I67+) 

G9300 Agyi tömlők (cysták) 

G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9390 Agyi rendellenesség k.m.n. 

I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 

I6940 Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei 

P1010 Agyvérzés szülési sérülés következtében 

P1110 Egyéb, szülési sérülés miatti agykárosodás 

P5260 Kisagyi és hátsó scala vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben 

P9100 Újszülöttkori agyi ischaemia 

P9120 Újszülöttkori agylágyulás 

P9180 Az újszülött agyi állapotának egyéb meghatározott zavarai 

P9190 Az újszülött agyi állapotának zavara, k.m.n. 

Q0460 Veleszületett agyi cysták 

Q2820 Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége 

Q2821 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

Q2822 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

Q2823 Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

Q2824 A keményburok arteriovenosus fistulája 

Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei 

R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat 

R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 

U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

F5090 Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) 

F5120 Az alvás-ébrenlét ciklusának nem-organikus zavarai 

F8010 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 

F8020 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 

F82H0 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 
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F83H0 Kevert specifikus fejlődési zavarok 

G8000 Spasticus agyi bénulás 

G8010 Spasticus kétoldali bénulás 

G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás 

G8030 Dyskineticus agyi bénulás 

G8040 Ataxiás agyi bénulás 

G8080 Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

H5410 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen 

H5470 Nem meghatározott látásvesztés 

H9030 Kétoldali idegi hallásvesztés 

H9040 Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9050 Idegi hallásvesztés, k.m.n. 

H9060 Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés 

H9070 Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9080 Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n. 

M2450 Ízületi contractura 

M6240 Izomcontractura 

R13H0 Dysphagia 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R4710 Dysarthria és anarthria 

R6280 Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai 

R6281 Az elvárható norm. élettani fejlődés elmaradása súlygyarapodás miatt 

R6289 Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása egyéb ok miatt 

R6330 Táplálkozási nehézségek és zavarok 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0341 GMFSC (enyhe) 

U0342 GMFSC (közepesen súlyos) 

U0343 GMFSC (súlyos) 

U0371 Bayley II (enyhe) 

U0372 Bayley II (közepesen súlyos) 

U0373 Bayley II (súlyos) 

U0401 MI teszt (enyhe) 

U0402 MI teszt (közepesen súlyos) 

U0403 MI teszt (súlyos) 

U0411 BL teszt (enyhe) 

U0412 BL teszt (közepesen súlyos) 

U0413 BL teszt (súlyos) 

U0421 BB teszt (enyhe) 

U0422 BB teszt (közepesen súlyos) 

U0423 BB teszt (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1170 Intellektuális funkciók (nincs probléma) 

b1171 Intellektuális funkciók (enyhe probléma) 

b1172 Intellektuális funkciók (mérsékelt probléma) 

b1173 Intellektuális funkciók (súlyos probléma) 

b1174 Intellektuális funkciók (totális probléma) 

b3100 Hangadási funkciók (nincs probléma) 

b3101 Hangadási funkciók (enyhe probléma) 
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b3102 Hangadási funkciók (mérsékelt probléma) 

b3103 Hangadási funkciók (súlyos probléma) 

b3104 Hangadási funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

b7600 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (nincs probléma) 

b7601 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (enyhe probléma) 

b7602 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (mérsékelt probléma) 

b7603 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (súlyos probléma) 

b7604 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja (totális probléma) 

b7700 Járásminta-funkciók (nincs probléma) 

b7701 Járásminta-funkciók (enyhe probléma) 

b7702 Járásminta-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7703 Járásminta-funkciók (súlyos probléma) 

b7704 Járásminta-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d1300 Utánzás(nincs probléma) 

d1301 Utánzás(enyhe probléma) 

d1302 Utánzás(mérsékelt probléma) 

d1303 Utánzás(súlyos probléma) 

d1304 Utánzás(totális probléma) 

d3300 Beszéd (nincs probléma) 

d3301 Beszéd (enyhe probléma) 

d3302 Beszéd (mérsékelt probléma) 

d3303 Beszéd (súlyos probléma) 

d3304 Beszéd (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d4600 Helyváltoztatás különböző helyszíneken(nincs probléma) 

d4601 Helyváltoztatás különböző helyszíneken(enyhe probléma) 

d4602 Helyváltoztatás különböző helyszíneken(mérsékelt probléma) 

d4603 Helyváltoztatás különböző helyszíneken(súlyos probléma) 

d4604 Helyváltoztatás különböző helyszíneken(totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
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93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85512 Víz alatti torna kádban 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94200 Rágóizomgyakorlatok 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

86020 Meleg pakolások 

86120 Helyi hűtés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén 

86634 TENS 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 
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94712 Masszázs, kézzel 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata 

12005 Koordinatio vizsgálata 

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

12096 Rheobasis és chronaxia meghatározás 

12142 Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával 

12320 Súgott (társalgó) beszédvizsgálat 

12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata 

17102 Spirometria 

17420 Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől 

17520 A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata 

85705 Bőr alatti gyógyszertartály feltöltése 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 

12486 Beszédérthetőségi vizsgálat 

12487 Beszédvizsgálat, célzott 

13220 Enterostoma vizsgálata 

19202 Biográfiai analízis 

19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis 

19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika 

1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal 

83200 Sínezés, kézen 

83295 Orthesis kezelés 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85660 Protézis, orthesis revíziója  

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93607 Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált gyógyszeradagoló eszköz programozása 

93611 Szociális ügyintézés 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 
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93617 Állópozícionálás állítógépben 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93619 Garatingerlés hideg eszközzel 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93622 Nyelésterápia különböző sűrűségű anyagokkal 

93627 Zeneterápia 

94003 Facialis torna 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96001 Komplex milieu intervenció 

96002 Krízisintervenció 

96004 Readaptációs betegvezetés 

96006 Habilitációs foglalkozás 

96016 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc 

96017 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60-90 perc 

között 

96018 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 

perc 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

R181B Rehabilitációs terv készítése a 181B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen)ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 75 perc 

naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 50 

perc naponta és plusz legalább még heti 2 alkalommal összesen legalább 90 perc)  
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ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O”) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P” legalább napi 75 perc legalább 

10 alkalommal) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "Q") 

 

 

**** 182A Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n. 

G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei 

G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége 

Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel 

Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel 

Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel 

Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül 

Q0590 Gerinchasadék, k.m.n. 

Q0600 Gerincvelőhiány 

Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia 

Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia) 

Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei 

Q0640 Hydromyelia 

Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell. 

Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

N3100 Funkcióképes neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3110 Reflex neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3120 Petyhüdt neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3180 A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctiója 

N3190 A húgyhólyag neuromuscularis dysfunctiója, k.m.n. 

N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 

R2000 A bőr érzéstelensége 

R2010 Bőr hypaesthesia 

R2020 Bőr paraesthesia 

R2030 Hyperaesthesia 

R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 
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R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0191 ASIA score  (enyhe) 

U0192 ASIA score  (közepesen súlyos) 

U0193 ASIA score  (súlyos) 

U0341 GMFSC (enyhe) 

U0342 GMFSC (közepesen súlyos) 

U0343 GMFSC (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2700 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (nincs probléma) 

b2701 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (enyhe probléma) 

b2702 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (mérsékelt probléma) 

b2703 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (súlyos probléma) 

b2704 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (totális probléma) 

b5250 Székletürítési funkciók (nincs probléma) 

b5251 Székletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b5252 Székletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b5253 Székletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b5254 Székletürítési funkciók (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 
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d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 

d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  
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BEAVATKOZÁSOK "N" 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai) 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94712 Masszázs, kézzel 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

 

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

R182A Rehabilitációs terv készítése a 182A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen)ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „N” VAGY BEAVATKOZÁSOK 
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„O” legalább 90 perc naponta)  ÉS BEAVATKOZÁSOK „P” legalább heti 3 alkalommal , 

összesen legalább 90 perc hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK "Q") 
 

 

**** 182B Meningomyelocele következtében kialakult funkciózavar / fogyatékosság miatt 

szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G9520 Gerincvelő kompresszió k.m.n. 

G9580 A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei 

G9590 A gerincvelő nem-meghatározott betegsége 

Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel 

Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel 

Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel 

Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül 

Q0590 Gerinchasadék, k.m.n. 

Q0600 Gerincvelőhiány 

Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia 

Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia) 

Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei 

Q0640 Hydromyelia 

Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell. 

Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

G8200 Petyhüdt paraplegia 

G8210 Spasticus paraplegia 

G8220 Paraplegia k.m.n. 

G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 Cauda equina syndroma 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

N3100 Funkcióképes neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3110 Reflex neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3120 Petyhüdt neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3180 A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctiója 

N3190 A húgyhólyag neuromuscularis dysfunctiója, k.m.n. 

N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 

R2000 A bőr érzéstelensége 

R2010 Bőr hypaesthesia 

R2020 Bőr paraesthesia 

R2030 Hyperaesthesia 

R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 
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R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0191 ASIA score  (enyhe) 

U0192 ASIA score  (közepesen súlyos) 

U0193 ASIA score  (súlyos) 

U0341 GMFSC (enyhe) 

U0342 GMFSC (közepesen súlyos) 

U0343 GMFSC (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2700 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (nincs probléma) 

b2701 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (enyhe probléma) 

b2702 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (mérsékelt probléma) 

b2703 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (súlyos probléma) 

b2704 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói (totális probléma) 

b5250 Székletürítési funkciók (nincs probléma) 

b5251 Székletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b5252 Székletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b5253 Székletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b5254 Székletürítési funkciók (totális probléma) 

b6200 Vizeletürítési funkciók (nincs probléma) 

b6201 Vizeletürítési funkciók (enyhe probléma) 

b6202 Vizeletürítési funkciók (mérsékelt probléma) 

b6203 Vizeletürítési funkciók (súlyos probléma) 

b6204 Vizeletürítési funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d4500 Járás (nincs probléma) 

d4501 Járás (enyhe probléma) 

d4502 Járás (mérsékelt probléma) 
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d4503 Járás (súlyos probléma) 

d4504 Járás (totális probléma) 

d4650 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (nincs probléma) 

d4651 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (enyhe probléma) 

d4652 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (mérsékelt probléma) 

d4653 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (súlyos probléma) 

d4654 Helyváltoztatás segédeszköz használatával (totális probléma) 

d5300 Toilette-használat (nincs probléma) 

d5301 Toilette-használat (enyhe probléma) 

d5302 Toilette-használat (mérsékelt probléma) 

d5303 Toilette-használat (súlyos probléma) 

d5304 Toilette-használat (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

 
93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás   

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 
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85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai) 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94712 Masszázs, kézzel 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

BEAVATKOZÁSOK "P" 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

93625 Sportterápia 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93607 Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált gyógyszeradagoló eszköz programozása 

93611 Szociális ügyintézés 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

93617 Állópozícionálás állítógépben 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93619 Garatingerlés hideg eszközzel 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93622 Nyelésterápia különböző sűrűségű anyagokkal 

93627 Zeneterápia 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre – tanácsadás 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 
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BEAVATKOZÁSOK "R" 

R182B Rehabilitációs terv készítése a 182B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK „L” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „N” VAGY BEAVATKOZÁSOK 

„O” VAGY BEAVATKOZÁSOK „P” legalább 120 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK 

„Q” legalább heti 3 alkalommal , összesen legalább 90 perc hetente )ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK "R") 

 

**** 183A Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

M4000 Tartási kyphosis 

M4010 Egyéb másodlagos kyphosis 

M4020 Egyéb és nem meghatározott kyphosis 

M4030 Lapos-hát syndroma 

M4040 Egyéb lordosis 

M4050 Lordosis, k.m.n. 

M4100 Kisgyermekkori idiopathiás gerincferdülés 

M4110 Fiatalkori idiopathiás gerincferdülés 

M4120 Egyéb idiopathiás scoliosis 

M4130 Mellkasi eredetű gerincferdülés 

M4140 Ideg-izom-eredetű scoliosis 

M4150 Egyéb másodlagos scoliosisok 

M4180 A scoliosis egyéb formái 

M4190 Scoliosis, k.m.n. 

M4200 A gerinc juvenilis osteochondrosisa 

M4210 A gerinc felnőttkori osteochondrosisa 

M4290 A gerinc osteochondrosisa, k.m.n. 

M4300 Spondylolysis 

M4310 Spondylolisthesis 

M4320 A gerinc egyéb ankylosisai 

M4330 Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 

M4340 Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 

M4350 Egyéb visszatérő gerincizületi subluxatio 

M4360 Ferdenyak 

M4380 Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák 

M4390 Deformáló dorsopathia, k.m.n. 

M45H0 Spondylitis ankylopoetica 

M4600 A gerinc enthesopathiái 

M4610 Sacroileitis, m.n.o. 

M4620 A csigolya osteomyelitise 

M4630 A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 

M4640 Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 

M4650 Egyéb fertőzéses spondylopathiák 

M4680 Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

M4690 Gyulladásos spondylopathia, k.m.n. 

M4700+ Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 
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M4710 Egyéb spondylosis myelopathiával 

M4720 Egyéb spondylosis radiculopathiával 

M4780 Egyéb spondylosis 

M4790 Spondylosis, k.m.n. 

M4800 Gerinccsatorna szűkület 

M4810 Spondylosis hyperostotica [Forestier] 

M4820 A processus spinosusok összeérése (kissing spine) 

M4830 Traumás spondylopathia 

M4840 A csigolyák fáradásos törése 

M4850 Csigolya összeroppanás, m.n.o. 

M4880 Egyéb meghatározott spondylopathiák 

M4890 Spondylopathia, k.m.n. 

M4900* Gerinc-tuberculosis (A18.0+) 

M4910* Brucella spondylitis (A23.-+) 

M4920* Enterobacteriumok okozta spondylitis (A01-A04+) 

M4930* Spondylopathia máshova oszt. egyéb fertőző és parazitás betegségekben 

M4940* Neuropathiás spondylopathia 

M4950* Csigolya összeroppanás máshová osztályozott betegségekben 

M4980* Spondylopathia máshova osztályozott betegségekben 

M5000+ Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 

M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 

M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 

M5030 Egyéb, nyaki porckorong degeneratio 

M5080 Egyéb nyaki porckorong rendellenességek 

M5090 Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n. 

M5100+ Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 

M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 

M5120 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 

M5130 Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio 

M5140 Schmorl-csomók 

M5180 Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek 

M5190 Intervertebrális discus rendellenesség, k.m.n. 

M5300 Cervicocranalis syndroma 

M5310 Cervicobrachialis syndroma 

M5320 Gerinc instabilitás 

M5330 Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o. 

M5380 Egyéb meghatározott dorsopathiák 

M5390 Dorsopathia, k.m.n. 

M9600 Álizület fúzió vagy arthrodesis után 

M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 

M9620 Besugárzás utáni kyphosis 

M9630 Postlaminectomiás kyphosis 

M9640 Műtét utáni lordosis 

M9650 Besugárzás utáni scoliosis 

M9660 Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9680 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

M9690 Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

J9890 Légzési rendellenesség, k.m.n. 

M5400 A hát és a nyak területét érintő panniculitis 

M5410 Radiculopathia 

M5420 Cervicalgia 

M5430 Ischias 

M5440 Lumbago ischiassal 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 Egyéb hátfájdalom 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 
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M6240 Izomcontractura 

M9540 A mellkas és bordák szerzett deformitása 

M9900 Segmentalis és somaticus dysfunctio 

M9910 Komplex subluxatio (csigolya) 

M9920 A gerinccsatorna subluxatio okozta szűkülete 

M9930 A gerinccsatorna csontos szűkülete 

M9940 A gerinccsatorna kötőszövetes szűkülete 

M9950 A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete 

M9960 Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete 

M9970 Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete 

M9980 Egyéb biomechanikai károsodások 

M9990 Biomechanikai károsodás, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0291 Nyugalmi légzésfunkció  (enyhe) 

U0292 Nyugalmi légzésfunkció  (közepesen súlyos) 

U0293 Nyugalmi légzésfunkció  (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4400 Légzési funkciók (nincs probléma) 

b4401 Légzési funkciók (enyhe probléma) 

b4402 Légzési funkciók (mérsékelt probléma) 

b4403 Légzési funkciók (súlyos probléma) 

b4404 Légzési funkciók (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7400 Az izom-állóképesség funkciói (nincs probléma) 

b7401 Az izom-állóképesség funkciói (enyhe probléma) 

b7402 Az izom-állóképesség funkciói (mérsékelt probléma) 

b7403 Az izom-állóképesség funkciói (súlyos probléma) 

b7404 Az izom-állóképesség funkciói (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 
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d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4150 A testhelyzet megtartása (nincs probléma) 

d4151 A testhelyzet megtartása (enyhe probléma) 

d4152 A testhelyzet megtartása (mérsékelt probléma) 

d4153 A testhelyzet megtartása (súlyos probléma) 

d4154 A testhelyzet megtartása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d8250 Szakképzés (nincs probléma) 

d8251 Szakképzés (enyhe probléma) 

d8252 Szakképzés (mérsékelt probléma) 

d8253 Szakképzés (súlyos probléma) 

d8254 Szakképzés (totális probléma) 

d9200 Rekreáció és pihenés (nincs probléma) 

d9201 Rekreáció és pihenés (enyhe probléma) 

d9202 Rekreáció és pihenés (mérsékelt probléma) 

d9203 Rekreáció és pihenés (súlyos probléma) 

d9204 Rekreáció és pihenés (totális probléma) 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 
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93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94651 Scoliosis torna 

94652 Scheuermann gyógytorna 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "M"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86634 TENS 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94712 Masszázs, kézzel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N” 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

 

12005 Koordinatio vizsgálata 

17102 Spirometria 

17520 A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "P” 

 

83295 Orthesis kezelés 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése   

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 
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96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

97311 Pszichológiai gyermekgondozás, vezetés 

97451 Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  

R183A Rehabilitációs terv készítése a 183A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS 

((BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 60 

perc naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 40 perc naponta) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P” legalább heti 2 

alkalommal, összesen legalább 2 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „Q”) 

 

 

 

**** 183B Gerinc strukturális elváltozása következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

M4000 Tartási kyphosis 

M4010 Egyéb másodlagos kyphosis 

M4020 Egyéb és nem meghatározott kyphosis 

M4030 Lapos-hát syndroma 

M4040 Egyéb lordosis 

M4050 Lordosis, k.m.n. 

M4100 Kisgyermekkori idiopathiás gerincferdülés 

M4110 Fiatalkori idiopathiás gerincferdülés 

M4120 Egyéb idiopathiás scoliosis 

M4130 Mellkasi eredetű gerincferdülés 

M4140 Ideg-izom-eredetű scoliosis 

M4150 Egyéb másodlagos scoliosisok 

M4180 A scoliosis egyéb formái 

M4190 Scoliosis, k.m.n. 

M4200 A gerinc juvenilis osteochondrosisa 

M4210 A gerinc felnőttkori osteochondrosisa 

M4290 A gerinc osteochondrosisa, k.m.n. 

M4300 Spondylolysis 

M4310 Spondylolisthesis 

M4320 A gerinc egyéb ankylosisai 

M4330 Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 

M4340 Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 

M4350 Egyéb visszatérő gerincizületi subluxatio 

M4360 Ferdenyak 

M4380 Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák 

M4390 Deformáló dorsopathia, k.m.n. 

M45H0 Spondylitis ankylopoetica 

M4600 A gerinc enthesopathiái 

M4610 Sacroileitis, m.n.o. 

M4620 A csigolya osteomyelitise 

M4630 A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 

M4640 Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 

M4650 Egyéb fertőzéses spondylopathiák 
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M4680 Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

M4690 Gyulladásos spondylopathia, k.m.n. 

M4700+ Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 

M4710 Egyéb spondylosis myelopathiával 

M4720 Egyéb spondylosis radiculopathiával 

M4780 Egyéb spondylosis 

M4790 Spondylosis, k.m.n. 

M4800 Gerinccsatorna szűkület 

M4810 Spondylosis hyperostotica [Forestier] 

M4820 A processus spinosusok összeérése (kissing spine) 

M4830 Traumás spondylopathia 

M4840 A csigolyák fáradásos törése 

M4850 Csigolya összeroppanás, m.n.o. 

M4880 Egyéb meghatározott spondylopathiák 

M4890 Spondylopathia, k.m.n. 

M4900* Gerinc-tuberculosis (A18.0+) 

M4910* Brucella spondylitis (A23.-+) 

M4920* Enterobacteriumok okozta spondylitis (A01-A04+) 

M4930* Spondylopathia máshova oszt. egyéb fertőző és parazitás betegségekben 

M4940* Neuropathiás spondylopathia 

M4950* Csigolya összeroppanás máshová osztályozott betegségekben 

M4980* Spondylopathia máshova osztályozott betegségekben 

M5000+ Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 

M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 

M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 

M5030 Egyéb, nyaki porckorong degeneratio 

M5080 Egyéb nyaki porckorong rendellenességek 

M5090 Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n. 

M5100+ Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 

M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 

M5120 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 

M5130 Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio 

M5140 Schmorl-csomók 

M5180 Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek 

M5190 Intervertebrális discus rendellenesség, k.m.n. 

M5300 Cervicocranalis syndroma 

M5310 Cervicobrachialis syndroma 

M5320 Gerinc instabilitás 

M5330 Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o. 

M5380 Egyéb meghatározott dorsopathiák 

M5390 Dorsopathia, k.m.n. 

M9600 Álizület fúzió vagy arthrodesis után 

M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 

M9620 Besugárzás utáni kyphosis 

M9630 Postlaminectomiás kyphosis 

M9640 Műtét utáni lordosis 

M9650 Besugárzás utáni scoliosis 

M9660 Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9680 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

M9690 Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

J9890 Légzési rendellenesség, k.m.n. 

M5400 A hát és a nyak területét érintő panniculitis 

M5410 Radiculopathia 

M5420 Cervicalgia 

M5430 Ischias 
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M5440 Lumbago ischiassal 

M5450 Derékfájás 

M5460 Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 Egyéb hátfájdalom 

M5490 Dorsalgia, k.m.n. 

M6240 Izomcontractura 

M9540 A mellkas és bordák szerzett deformitása 

M9900 Segmentalis és somaticus dysfunctio 

M9910 Komplex subluxatio (csigolya) 

M9920 A gerinccsatorna subluxatio okozta szűkülete 

M9930 A gerinccsatorna csontos szűkülete 

M9940 A gerinccsatorna kötőszövetes szűkülete 

M9950 A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete 

M9960 Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete 

M9970 Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete 

M9980 Egyéb biomechanikai károsodások 

M9990 Biomechanikai károsodás, k.m.n. 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0291 Nyugalmi légzésfunkció  (enyhe) 

U0292 Nyugalmi légzésfunkció  (közepesen súlyos) 

U0293 Nyugalmi légzésfunkció  (súlyos) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b1520 Érzelmi funkciók (nincs probléma) 

b1521 Érzelmi funkciók (enyhe probléma) 

b1522 Érzelmi funkciók (mérsékelt probléma) 

b1523 Érzelmi funkciók (súlyos probléma) 

b1524 Érzelmi funkciók (totális probléma) 

b2800 Fájdalom érzése (nincs probléma) 

b2801 Fájdalom érzése (enyhe probléma) 

b2802 Fájdalom érzése (mérsékelt probléma) 

b2803 Fájdalom érzése (súlyos probléma) 

b2804 Fájdalom érzése (totális probléma) 

b4400 Légzési funkciók (nincs probléma) 

b4401 Légzési funkciók (enyhe probléma) 

b4402 Légzési funkciók (mérsékelt probléma) 

b4403 Légzési funkciók (súlyos probléma) 

b4404 Légzési funkciók (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b7400 Az izom-állóképesség funkciói (nincs probléma) 

b7401 Az izom-állóképesség funkciói (enyhe probléma) 

b7402 Az izom-állóképesség funkciói (mérsékelt probléma) 

b7403 Az izom-állóképesség funkciói (súlyos probléma) 

b7404 Az izom-állóképesség funkciói (totális probléma) 
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FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2400 A stressz és más pszichés terhek kezelése (nincs probléma) 

d2401 A stressz és más pszichés terhek kezelése (enyhe probléma) 

d2402 A stressz és más pszichés terhek kezelése (mérsékelt probléma) 

d2403 A stressz és más pszichés terhek kezelése (súlyos probléma) 

d2404 A stressz és más pszichés terhek kezelése (totális probléma) 

d4150 A testhelyzet megtartása (nincs probléma) 

d4151 A testhelyzet megtartása (enyhe probléma) 

d4152 A testhelyzet megtartása (mérsékelt probléma) 

d4153 A testhelyzet megtartása (súlyos probléma) 

d4154 A testhelyzet megtartása (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d8250 Szakképzés (nincs probléma) 

d8251 Szakképzés (enyhe probléma) 

d8252 Szakképzés (mérsékelt probléma) 

d8253 Szakképzés (súlyos probléma) 

d8254 Szakképzés (totális probléma) 

d9200 Rekreáció és pihenés (nincs probléma) 

d9201 Rekreáció és pihenés (enyhe probléma) 

d9202 Rekreáció és pihenés (mérsékelt probléma) 

d9203 Rekreáció és pihenés (súlyos probléma) 

d9204 Rekreáció és pihenés (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

BEAVATKOZÁSOK "L" 

85511 Víz alatti torna medencéből segítve  

85512 Víz alatti torna kádban  

85520 Víz alatti torna egyéni, segítség nélkül  
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85521 Víz alatti torna medencében kívülről segítve  

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94651 Scoliosis torna 

94652 Scheuermann gyógytorna 

94701 Egyéni torna 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 
 

BEAVATKOZÁSOK "M” 

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

86041 Rövidhullám kezelés  

86042 Mikrohullám kezelés  

86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

86318 Diadynamic-interferencia kezelés  

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86634 TENS 

86911 Ultrahang kezelés  

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94712 Masszázs, kézzel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N"  

85513 víz alatti torna csoportos  

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

12005 Koordinatio vizsgálata 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

17102 Spirometria 

17520 A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

83295 Orthesis kezelés 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése   

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 
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93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

97311 Pszichológiai gyermekgondozás, vezetés 

97451 Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

R183B Rehabilitációs terv készítése a 183B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS 

(FUNKCIONÁLIS TESZTEK „C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, 

első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K”  

ÉS ((BEAVATKOZÁSOK „L VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 108 perc naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” 

VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 72 perc naponta) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P” legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2 óra hetente) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK "Q") 
 

 

**** 184A Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

Q0010 Koponya- és gerinchasadék 

Q0100 Frontális agyvelősérv 

Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv 

Q0120 Tarkótáji agyvelősérv 

Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv 

Q0190 Agyvelősérv, k.m.n. 

Q02H0 Kisfejűség 

Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei 

Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája 

Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv 

Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n. 

Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei 

Q0410 A szaglókaréj hiánya 

Q0420 Előagyhiány 

Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok 

Q0440 Dysplasia septo-optica 
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Q0450 Megalencephalia 

Q0460 Veleszületett agyi cysták 

Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége 

Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel 

Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel 

Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel 

Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül 

Q0590 Gerinchasadék, k.m.n. 

Q0600 Gerincvelőhiány 

Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia 

Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia) 

Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei 

Q0640 Hydromyelia 

Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q0700 Arnold-Chiari syndroma 

Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell. 

Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei 

Q1000 Veleszületett ptosis 

Q1010 Veleszületett szemhéjkifordulás 

Q1020 Veleszületett szemhéjbefordulás 

Q1030 A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1040 A könnyszervek hiánya, agenesise 

Q1050 A könnycsatorna veleszületett elzáródása és szűkülete 

Q1060 A könnyszervek egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1070 A szemüreg veleszületett rendellenességei 

Q1100 Tömlős szemgolyó 

Q1110 Egyéb eredetű szemhiány 

Q1120 Kisszeműség 

Q1130 Nagyszeműség 

Q1200 Veleszületett szürkehályog 

Q1210 A szemlencse veleszületett helyzeti rendellenessége 

Q1220 Szemlencse coloboma 

Q1230 Veleszületett szemlencsehiány 

Q1240 Golyóalakú szemlencse 

Q1280 A szemlencse egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1290 A szemlencse veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1330 Veleszületett szaruhártya homály 

Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita) 

Q1580 A szem egyéb meghatározott rendellenességei 

Q1590 A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1600 A fülkagyló veleszületett hiánya 

Q1610 A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 

Q1620 Az Eustach-kürt hiánya 

Q1630 A hallócsontok veleszületett rendellenessége 

Q1640 A középfül egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1650 A belsőfül veleszületett rendellenessége 

Q1690 A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1850 Kisszájúság 

Q2000 Közös artériás törzs 

Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 

Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 

Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója 

Q2040 Egykamrájú szív 



358 
 

Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 

Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa 

Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2100 Kamrai sövényhiány 

Q2110 Pitvari sövényhiány 

Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 

Q2130 Fallot-tetralogia 

Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus 

Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája 

Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 

Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2250 Ebstein-anomalia 

Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma 

Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 

Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 

Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma 

Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2500 Nyitott ductus arteriosus 

Q2510 Coarctatio aortae 

Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása 

Q2530 Aortaszűkület 

Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2550 A tüdőverőér atresiája 

Q2560 A tüdőverőér szűkülete 

Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 

Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior 

Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója 

Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója 

Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 

Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása 

Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között 

Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2730 Perifériás arterio-venosus rendellenesség 

Q2740 Veleszületett visszértágulat 

Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban 

Q2780 A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 

Q2790 A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
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Q3100 Gégehártya 

Q3110 Veleszületett subglotticus szűkület 

Q3120 A gége csökkent fejlettsége 

Q3130 Gégesérv (laryngocele) 

Q3140 Veleszületett (gége eredetű) stridor 

Q3180 A gége egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3190 A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q3200 A légcső falának veleszületett lágyulása 

Q3210 A légcső egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3220 Veleszületett hörgőlágyulás 

Q3230 Veleszületett hörgőszűkület 

Q3240 A hörgő egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3300 Veleszületett cystás tüdő 

Q3310 Járulékos tüdőlebeny 

Q3320 A tüdő sequestratiója 

Q3330 A tüdő hiánya (agenesise) 

Q3340 Veleszületett hörgőtágulat 

Q3350 Ectopiás szövet a tüdőben 

Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája 

Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3390 A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka 

Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka 

Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka 

Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka 

Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka 

Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka 

Q3560 Szájpadhasadék, középvonali 

Q3570 Hasadt nyelvcsap 

Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n. 

Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n. 

Q3600 Ajakhasadék, kétoldali 

Q3610 Ajakhasadék, középvonali 

Q3690 Ajakhasadék, egyoldali 

Q3700 Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali 

Q3710 Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali 

Q3720 Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali 

Q3730 Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali 

Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali 

Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali 

Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n. 

Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n. 

Q4200 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal 

Q4210 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül 

Q4220 A végbélnyílás veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal 

Q4230 A végbélnyílás veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül 

Q4280 A vastagbél egyéb szakaszainak veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 

Q4290 A vastagbél k.m.n. szakaszának veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 

Q4310 Hirschsprung-féle betegség 

Q6500 A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója 

Q6510 A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója 

Q6520 A csípő veleszületett k.m.n. dislocatiója 

Q6530 A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója 

Q6540 A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója 

Q6550 A csípő veleszületett k.m.n. subluxatiója 

Q6560 Instabil csípő 

Q6580 A csípő egyéb veleszületett deformitásai 

Q6590 A csípő veleszületett deformitása, k.m.n. 

Q6600 Dongaláb (pes equinovarus) 

Q6610 Pes calcaneovarus 
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Q6620 A lábközépcsontok varus állása 

Q6630 A lábak egyéb, varus jellegű veleszületett rendellenességei 

Q6640 Pes calcaneovalgus 

Q6650 Veleszületett lúdtalp 

Q6660 A láb egyéb veleszületett, valgus jellegű deformitásai 

Q6670 Boltíves láb (pes cavus) 

Q6680 A láb egyéb veleszületett deformitásai 

Q6690 A lábak rendellenessége, k.m.n. 

Q6700 Arc- aszimmetria 

Q6710 Összenyomott arc 

Q6720 Hosszúfejűség (dolichocephalia) 

Q6730 Ferdefejűség (plagiocephalia) 

Q6740 A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei 

Q6750 A gerinc veleszületett deformitása 

Q6760 Pectus excavatum 

Q6770 Pectus carinatum 

Q6780 A mellkas egyéb veleszületett deformitásai 

Q7100 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7110 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével 

Q7120 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 

Q7130 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7140 Az orsócsont megrövidülése 

Q7150 A singcsont megrövidülése 

Q7160 Rákolló-kéz 

Q7180 A felső végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7190 A felső végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7200 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7210 A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével 

Q7220 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 

Q7230 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7240 A combcsont megrövidülése 

Q7250 A sípcsont megrövidülése 

Q7260 A szárkapocs megrövidülése 

Q7270 Hasadt láb 

Q7280 Az alsó végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7290 Az alsó végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7400 A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7410 A térd veleszületett rendellenessége 

Q7420 Az alsó végtag(-ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7430 Arthrogryposis multiplex congenita 

Q7480 Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek 

Q7490 A végtag(-ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége 

Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis) 

Q7510 Dysostosis craniofacialis 

Q7520 Hypertelorismus 

Q7530 Nagyfejűség (macrocephalia) 

Q7540 Dysostosis mandibulofacialis 

Q7550 Dysostosis oculomandibularis 

Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell. 

Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei 

Q7600 Rejtett gerinchasadék (spina bifida occulta) 

Q7610 Klippel-Feil syndroma 

Q7620 Veleszületett csigolyacsuszamlás (spondylolisthesis) 

Q7630 Veleszületett scoliosis veleszületett csontrendellenesség miatt 

Q7640 A gerincoszlop egyéb veleszületett, scoliosissal nem társuló rendell. 

Q7650 Nyaki borda 

Q7660 A bordák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7670 A szegycsont veleszületett rendellenességei 

Q7680 A csontos mellkas egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7690 A csontos mellkas veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
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Q7800 Osteogenesis imperfecta 

Q7810 Több csontra kiterjedő fibrosus dysplasia 

Q7820 Márványcsont-betegség (osteopetrosis) 

Q7830 Progresszív diaphysis dysplasia 

Q7840 Enchondromatosis 

Q7850 Metaphysis dysplasia 

Q7860 Veleszületett multiplex exostosisok 

Q7880 Egyéb meghatározott osteochondrodysplasiák 

Q7890 Nem meghatározott osteochondrodysplasia 

Q7960 Ehlers-Danlos syndroma 

Q8500 Neurofibromatosis (benignus) 

Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 

Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok 

Q8581 Hemangioblastoma cerebelli 

Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális 

Q8583 Hemangioblastoma spinális 

Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi 

Q8590 Phakomatosis, k.m.n. 

Q8600 Magzati alkohol-syndroma (torzulással) 

Q8610 Magzati hydantoin-syndroma 

Q8620 Warfarin okozta torzulás 

Q8680 Egyéb, ismert külső okú veleszületett malformatiós syndromák 

Q8700 Főként az arc külalakját érintő veleszületett malformatiós syndromák 

Q8710 Alacsonynövéssel kapcsolatos veleszületett malformatiós syndromák 

Q8720 Főként a végtagokat érintő veleszületett malformatiós syndromák 

Q8730 Veleszületett rendellenesség-syndromák gyorsult növekedéssel 

Q8740 Marfan-syndroma 

Q8750 Egyéb veleszül. malformatiós syndromák, egyéb csontváz-eltérésekkel 

Q8780 Egyéb meghatározott, m.n.o. veleszületett malformatiós syndromák 

Q9000 Trisomia 21, meioticus, non-disjunctiós típus 

Q9010 Trisomia 21, mosaicismus, (mitoticus, non-disjunctiós típus) 

Q9020 Trisomia 21, translocatiós típus 

Q9090 Down-syndroma, k.m.n. 

Q9100 Trisomia 18, meioticus, non-disjunctiós típus 

Q9110 Trisomia 18, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós típus) 

Q9120 Trisomia 18, translocatio 

Q9130 Edwards-syndroma, k.m.n. 

Q9140 Trisomia 13, meioticus, non-disjunctiós 

Q9150 Trisomia 13, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós) 

Q9160 Trisomia 13, translocatio 

Q9170 Patau-syndroma, k.m.n. 

Q9200 Teljes chromosoma trisomia, meioticus, non-disjunctiós 

Q9210 Teljes chromosoma trisomia, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós) 

Q9220 Nagyobb chromosomarészt érintő részleges trisomia 

Q9230 Kisebb chromosomarészt érintő részleges trisomia 

Q9240 Csak prometafázisban észlelhető kettőzöttségek 

Q9250 Kettőzöttségek egyéb teljes átrendeződéssel 

Q9260 Számfeletti marker chromosomák 

Q9270 Triploidia és polyploidia 

Q9280 Az autosomák egyéb meghatározott trisomiái és részleges trisomiái 

Q9290 Az autosomák k.m.n. trisomiája és részleges trisomiája 

Q9300 Teljes chromosoma monosomia, meioticus, non-disjunctiós 

Q9310 Teljes chromosoma monosomia, mosaicismus, (mitoticus, non-dijunctiós) 

Q9320 Dicentricus vagy gyűrűs chromosoma 

Q9330 A 4. chromosoma rövid karjának törése 

Q9340 Az 5. chromosoma rövid karjának törése 

Q9350 Egyéb chromosomarészek törése 

Q9360 Csak a prometafázisban észlelhető lefűződések 

Q9370 Törések egyéb teljes átrendeződéssel 

Q9380 Az autosomák egyéb törései 
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Q9390 Az autosomák törése, k.m.n. 

Q9500 Kiegyensúlyozott translocatio és insertio normál egyénben 

Q9510 Chromosoma inversio normál egyénben 

Q9520 Kiegyensúlyozott autosomalis átrendeződés beteg egyénben 

Q9530 Kiegyensúlyozott nemi/autosomális chromosoma átrendeződés betegben 

Q9540 Marker heterochromatinnal rendelkező egyén 

Q9550 Egyén autosomalis törékeny locusszal 

Q9580 Egyéb kiegyensúlyozott átrendeződések és strukturális markerek 

Q9590 Kiegyensúlyozott átrendeződés és strukturális marker, k.m.n. 

Q9600 45, X karyotypus 

Q9610 46, X karyotypus iso (Xq) 

Q9620 46, X karyotypus, kóros nemi chromosomával, kivéve iso (Xq) 

Q9630 45, X/46XX vagy XY mosaicismus 

Q9640 Mosaicismus, 45, X/egyéb sejtvonal(ak) kóros nemi chromosomával 

Q9680 Turner-syndroma egyéb változatai 

Q9690 Turner-syndroma, k.m.n. 

Q9700 47, XXX karyotypus 

Q9710 Nőnemű egyén háromnál több X-chromosomával 

Q9720 Mosaicismus, változó számú X-chromosoma vonallal 

Q9730 Nőnemű egyén 46, XY karyotípussal 

Q9780 Egyéb meghat. sexchromosoma rendellenességek női fenotípus mellett 

Q9790 Sexchromosoma rendellenesség női fenotípus mellett, k.m.n. 

Q9800 Klinefelter-syndroma, karyotípus 47, XXY 

Q9810 Klinefelter-syndroma, férfi, kettőnél több X-chromosomával 

Q9820 Klinefelter-syndroma, férfi, 46, XX karyotípussal 

Q9830 Egyéb férfi 46, XX karyotípussal 

Q9840 Klinefelter-syndroma, k.m.n. 

Q9850 47, XYY karyotípus 

Q9860 Férfi, kóros szerkezetű nemi chromosomával 

Q9870 Férfi, a nemi chromosoma mosaicismusával 

Q9880 Egyéb meghat. nemi chromosoma rendell. férfi fenotípus mellett 

Q9890 Nemi chromosoma rendellenesség, férfi fenotípus, k.m.n. 

Q9900 46, XX/46, XY chimera 

Q9910 46, XX valódi hermaphrodita 

Q9920 Törékeny X-chromosoma 

Q9980 Egyéb meghatározott chromosoma-rendellenességek 

Q9990 Chromosoma-rendellenesség, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

F0790 K.m.n. személyiség-viselkedészavar, a közp. idegr. elváltozásától 

F5090 Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) 

F5120 Az alvás-ébrenlét ciklusának nem-organikus zavarai 

F7000 Enyhe mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7010 Enyhe mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7080 Enyhe mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7090 Enyhe mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7100 Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7110 Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7180 Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7190 Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7200 Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7210 Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7280 Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7290 Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7300 Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7310 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7380 Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7390 Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 
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F7800 Mentális retardáció k.m.n., enyhe viselkedésromlással 

F7810 Mentális retardáció k.m.n., markáns viselkedésromlással 

F7880 Mentális retardáció k.m.n., egyéb viselkedésromlással 

F7890 Mentális retardáció k.m.n., viselkedésromlás nélkül 

F7900 Nem-osztályozott mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7910 Nem-osztályozott mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7980 Nem-osztályozott mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7990 Nem-osztályozott mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F8000 Az artikuláció jellegzetes zavara 

F8010 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 

F8020 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 

F8030 Szerzett afázia epilepsziával [Landau-Kleffner szindróma] 

F8080 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 

F8090 Nem-meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének 

F82H0 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 

F83H0 Kevert specifikus fejlődési zavarok 

F9000 Az aktivitás és a figyelem zavarai 

F9010 Hiperkinetikus magatartászavar 

F9080 Egyéb hiperkinetikus zavar 

F9090 Nem-meghatározott hiperkinetikus zavar 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R4700 Dysphasia és aphasia 

R4710 Dysarthria és anarthria 

R6200 Késői érési fázisok 

R6280 Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai 

R6281 Az elvárható norm. élettani fejlődés elmaradása súlygyarapodás miatt 

R6289 Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása egyéb ok miatt 

R6290 Az elvárható normális élettani fejlődés hiányossága, k.m.n. 

R6300 Anorexia 

R6310 Polydipsia 

R6320 Polyphagia 

R6330 Táplálkozási nehézségek és zavarok 

R6340 Abnormális súlyvesztés 

R6350 Abnormális súlygyarapodás 

R6380 A táplálkozással-folyadékfelvétellel kapcs. egyéb panaszok és tünetek 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0341 GMFSC (enyhe) 

U0342 GMFSC (közepesen súlyos) 

U0343 GMFSC (súlyos) 

U0351 csecsemő-kisded fejlődési teszt  (enyhe) 

U0352 csecsemő-kisded fejlődési teszt  (közepesen súlyos) 

U0353 csecsemő-kisded fejlődési teszt  (súlyos) 

U0361 Brunet-Lesine (enyhe) 

U0362 Brunet-Lesine (közepesen súlyos) 

U0363 Brunet-Lesine (súlyos) 

U0371 Bayley II (enyhe) 

U0372 Bayley II (közepesen súlyos) 
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U0373 Bayley II (súlyos) 

U0381  Raven (enyhe) 

U0382  Raven (közepesen súlyos) 

U0383  Raven (súlyos) 

U0391 Goodinough (enyhe) 

U0392 Goodinough (közepesen súlyos) 

U0393 Goodinough (súlyos) 

U0421 BB teszt (enyhe) 

U0422 BB teszt (közepesen súlyos) 

U0423 BB teszt (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2100 Látási funkciók (nincs probléma) 

b2101 Látási funkciók (enyhe probléma) 

b2102 Látási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2103 Látási funkciók (súlyos probléma) 

b2104 Látási funkciók (totális probléma) 

b3100 Hangadási funkciók (nincs probléma) 

b3101 Hangadási funkciók (enyhe probléma) 

b3102 Hangadási funkciók (mérsékelt probléma) 

b3103 Hangadási funkciók (súlyos probléma) 

b3104 Hangadási funkciók (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d7600 Családi kapcsolatok (nincs probléma) 

d7601 Családi kapcsolatok (enyhe probléma) 

d7602 Családi kapcsolatok (mérsékelt probléma) 

d7603 Családi kapcsolatok (súlyos probléma) 

d7604 Családi kapcsolatok (totális probléma) 

d8150 Iskola elôtti oktatás (nincs probléma) 

d8151 Iskola elôtti oktatás (enyhe probléma) 
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d8152 Iskola elôtti oktatás (mérsékelt probléma) 

d8153 Iskola elôtti oktatás (súlyos probléma) 

d8154 Iskola elôtti oktatás (totális probléma) 

d8400 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (nincs probléma) 

d8401 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (enyhe probléma) 

d8402 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (mérsékelt probléma) 

d8403 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (súlyos probléma) 

d8404 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése  

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül  

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás  

 

BEAVATKOZÁSOK "L"  

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

85512 Víz alatti torna kádban 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94003 Facialis torna 

94200 Rágóizomgyakorlatok 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 
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94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

BEAVATKOZÁSOK "M"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

86020 Meleg pakolások 

86120 Helyi hűtés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén 

86634 TENS 

86921 Magnetoterápia 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94712 Masszázs, kézzel 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

BEAVATKOZÁSOK "N"  

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

 

12005 Koordinatio vizsgálata 

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

12320 Súgott (társalgó) beszédvizsgálat 

12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata 

13220 Enterostoma vizsgálata 

13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata 

13303 Állandó katéter eltávolítás 

13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) 

17420 Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől 

 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

 

12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 

12486 Beszédérthetőségi vizsgálat 

12487 Beszédvizsgálat, célzott 

19202 Biográfiai analízis 

19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis 

19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika 

1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

83295 Orthesis kezelés 
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83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93611 Szociális ügyintézés 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  

R184A Rehabilitációs terv készítése a 184A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS 

((BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 90 

perc naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” átlagosan 60 perc 

naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P” 

legalább heti 2 alkalommal, összesen legalább 2 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „Q”) 

 

**** 184B Veleszületett rendellenességek következtében kialakult funkciózavar / 

fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció ellátási bővített programja 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
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Q0010 Koponya- és gerinchasadék 

Q0100 Frontális agyvelősérv 

Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv 

Q0120 Tarkótáji agyvelősérv 

Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv 

Q0190 Agyvelősérv, k.m.n. 

Q02H0 Kisfejűség 

Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei 

Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája 

Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv 

Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n. 

Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei 

Q0410 A szaglókaréj hiánya 

Q0420 Előagyhiány 

Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok 

Q0440 Dysplasia septo-optica 

Q0450 Megalencephalia 

Q0460 Veleszületett agyi cysták 

Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége 

Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel 

Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel 

Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel 

Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0560 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0570 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0580 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül 

Q0590 Gerinchasadék, k.m.n. 

Q0600 Gerincvelőhiány 

Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia 

Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia) 

Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei 

Q0640 Hydromyelia 

Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q0690 A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q0700 Arnold-Chiari syndroma 

Q0780 Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell. 

Q0790 Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei 

Q1000 Veleszületett ptosis 

Q1010 Veleszületett szemhéjkifordulás 

Q1020 Veleszületett szemhéjbefordulás 

Q1030 A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1040 A könnyszervek hiánya, agenesise 

Q1050 A könnycsatorna veleszületett elzáródása és szűkülete 

Q1060 A könnyszervek egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1070 A szemüreg veleszületett rendellenességei 

Q1100 Tömlős szemgolyó 

Q1110 Egyéb eredetű szemhiány 

Q1120 Kisszeműség 

Q1130 Nagyszeműség 

Q1200 Veleszületett szürkehályog 

Q1210 A szemlencse veleszületett helyzeti rendellenessége 

Q1220 Szemlencse coloboma 

Q1230 Veleszületett szemlencsehiány 

Q1240 Golyóalakú szemlencse 

Q1280 A szemlencse egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1290 A szemlencse veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1330 Veleszületett szaruhártya homály 
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Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita) 

Q1580 A szem egyéb meghatározott rendellenességei 

Q1590 A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1600 A fülkagyló veleszületett hiánya 

Q1610 A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 

Q1620 Az Eustach-kürt hiánya 

Q1630 A hallócsontok veleszületett rendellenessége 

Q1640 A középfül egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1650 A belsőfül veleszületett rendellenessége 

Q1690 A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1850 Kisszájúság 

Q2000 Közös artériás törzs 

Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 

Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 

Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója 

Q2040 Egykamrájú szív 

Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 

Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa 

Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2090 A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2100 Kamrai sövényhiány 

Q2110 Pitvari sövényhiány 

Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 

Q2130 Fallot-tetralogia 

Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus 

Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája 

Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 

Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2250 Ebstein-anomalia 

Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma 

Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 

Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 

Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma 

Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2400 Dextrocardia 

Q2410 Levocardia 

Q2420 Hárompitvarú szív 

Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2500 Nyitott ductus arteriosus 

Q2510 Coarctatio aortae 

Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása 

Q2530 Aortaszűkület 

Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2550 A tüdőverőér atresiája 

Q2560 A tüdőverőér szűkülete 

Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 
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Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 

Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior 

Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója 

Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója 

Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 

Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása 

Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között 

Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2690 A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2730 Perifériás arterio-venosus rendellenesség 

Q2740 Veleszületett visszértágulat 

Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban 

Q2780 A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 

Q2790 A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q3100 Gégehártya 

Q3110 Veleszületett subglotticus szűkület 

Q3120 A gége csökkent fejlettsége 

Q3130 Gégesérv (laryngocele) 

Q3140 Veleszületett (gége eredetű) stridor 

Q3180 A gége egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3190 A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q3200 A légcső falának veleszületett lágyulása 

Q3210 A légcső egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3220 Veleszületett hörgőlágyulás 

Q3230 Veleszületett hörgőszűkület 

Q3240 A hörgő egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3300 Veleszületett cystás tüdő 

Q3310 Járulékos tüdőlebeny 

Q3320 A tüdő sequestratiója 

Q3330 A tüdő hiánya (agenesise) 

Q3340 Veleszületett hörgőtágulat 

Q3350 Ectopiás szövet a tüdőben 

Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája 

Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3390 A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka 

Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka 

Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka 

Q3530 A lágyszájpad egyoldali hasadéka 

Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka 

Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka 

Q3560 Szájpadhasadék, középvonali 

Q3570 Hasadt nyelvcsap 

Q3580 Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n. 

Q3590 Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n. 

Q3600 Ajakhasadék, kétoldali 

Q3610 Ajakhasadék, középvonali 

Q3690 Ajakhasadék, egyoldali 

Q3700 Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali 

Q3710 Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali 

Q3720 Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali 

Q3730 Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali 

Q3740 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali 

Q3750 Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali 

Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n. 

Q3790 Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n. 

Q4200 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal 

Q4210 A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül 
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Q4220 A végbélnyílás veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal 

Q4230 A végbélnyílás veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül 

Q4280 A vastagbél egyéb szakaszainak veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 

Q4290 A vastagbél k.m.n. szakaszának veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 

Q4310 Hirschsprung-féle betegség 

Q6500 A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója 

Q6510 A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója 

Q6520 A csípő veleszületett k.m.n. dislocatiója 

Q6530 A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója 

Q6540 A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója 

Q6550 A csípő veleszületett k.m.n. subluxatiója 

Q6560 Instabil csípő 

Q6580 A csípő egyéb veleszületett deformitásai 

Q6590 A csípő veleszületett deformitása, k.m.n. 

Q6600 Dongaláb (pes equinovarus) 

Q6610 Pes calcaneovarus 

Q6620 A lábközépcsontok varus állása 

Q6630 A lábak egyéb, varus jellegű veleszületett rendellenességei 

Q6640 Pes calcaneovalgus 

Q6650 Veleszületett lúdtalp 

Q6660 A láb egyéb veleszületett, valgus jellegű deformitásai 

Q6670 Boltíves láb (pes cavus) 

Q6680 A láb egyéb veleszületett deformitásai 

Q6690 A lábak rendellenessége, k.m.n. 

Q6700 Arc- aszimmetria 

Q6710 Összenyomott arc 

Q6720 Hosszúfejűség (dolichocephalia) 

Q6730 Ferdefejűség (plagiocephalia) 

Q6740 A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei 

Q6750 A gerinc veleszületett deformitása 

Q6760 Pectus excavatum 

Q6770 Pectus carinatum 

Q6780 A mellkas egyéb veleszületett deformitásai 

Q7100 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7110 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével 

Q7120 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 

Q7130 Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7140 Az orsócsont megrövidülése 

Q7150 A singcsont megrövidülése 

Q7160 Rákolló-kéz 

Q7180 A felső végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7190 A felső végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7200 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7210 A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével 

Q7220 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 

Q7230 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7240 A combcsont megrövidülése 

Q7250 A sípcsont megrövidülése 

Q7260 A szárkapocs megrövidülése 

Q7270 Hasadt láb 

Q7280 Az alsó végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7290 Az alsó végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7400 A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7410 A térd veleszületett rendellenessége 

Q7420 Az alsó végtag(-ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7430 Arthrogryposis multiplex congenita 

Q7480 Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek 

Q7490 A végtag(-ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége 

Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis) 

Q7510 Dysostosis craniofacialis 
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Q7520 Hypertelorismus 

Q7530 Nagyfejűség (macrocephalia) 

Q7540 Dysostosis mandibulofacialis 

Q7550 Dysostosis oculomandibularis 

Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell. 

Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei 

Q7600 Rejtett gerinchasadék (spina bifida occulta) 

Q7610 Klippel-Feil syndroma 

Q7620 Veleszületett csigolyacsuszamlás (spondylolisthesis) 

Q7630 Veleszületett scoliosis veleszületett csontrendellenesség miatt 

Q7640 A gerincoszlop egyéb veleszületett, scoliosissal nem társuló rendell. 

Q7650 Nyaki borda 

Q7660 A bordák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7670 A szegycsont veleszületett rendellenességei 

Q7680 A csontos mellkas egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7690 A csontos mellkas veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q7800 Osteogenesis imperfecta 

Q7810 Több csontra kiterjedő fibrosus dysplasia 

Q7820 Márványcsont-betegség (osteopetrosis) 

Q7830 Progresszív diaphysis dysplasia 

Q7840 Enchondromatosis 

Q7850 Metaphysis dysplasia 

Q7860 Veleszületett multiplex exostosisok 

Q7880 Egyéb meghatározott osteochondrodysplasiák 

Q7890 Nem meghatározott osteochondrodysplasia 

Q7960 Ehlers-Danlos syndroma 

Q8500 Neurofibromatosis (benignus) 

Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 

Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok 

Q8581 Hemangioblastoma cerebelli 

Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális 

Q8583 Hemangioblastoma spinális 

Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi 

Q8590 Phakomatosis, k.m.n. 

Q8600 Magzati alkohol-syndroma (torzulással) 

Q8610 Magzati hydantoin-syndroma 

Q8620 Warfarin okozta torzulás 

Q8680 Egyéb, ismert külső okú veleszületett malformatiós syndromák 

Q8700 Főként az arc külalakját érintő veleszületett malformatiós syndromák 

Q8710 Alacsonynövéssel kapcsolatos veleszületett malformatiós syndromák 

Q8720 Főként a végtagokat érintő veleszületett malformatiós syndromák 

Q8730 Veleszületett rendellenesség-syndromák gyorsult növekedéssel 

Q8740 Marfan-syndroma 

Q8750 Egyéb veleszül. malformatiós syndromák, egyéb csontváz-eltérésekkel 

Q8780 Egyéb meghatározott, m.n.o. veleszületett malformatiós syndromák 

Q9000 Trisomia 21, meioticus, non-disjunctiós típus 

Q9010 Trisomia 21, mosaicismus, (mitoticus, non-disjunctiós típus) 

Q9020 Trisomia 21, translocatiós típus 

Q9090 Down-syndroma, k.m.n. 

Q9100 Trisomia 18, meioticus, non-disjunctiós típus 

Q9110 Trisomia 18, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós típus) 

Q9120 Trisomia 18, translocatio 

Q9130 Edwards-syndroma, k.m.n. 

Q9140 Trisomia 13, meioticus, non-disjunctiós 

Q9150 Trisomia 13, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós) 

Q9160 Trisomia 13, translocatio 

Q9170 Patau-syndroma, k.m.n. 

Q9200 Teljes chromosoma trisomia, meioticus, non-disjunctiós 

Q9210 Teljes chromosoma trisomia, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós) 

Q9220 Nagyobb chromosomarészt érintő részleges trisomia 



373 
 

Q9230 Kisebb chromosomarészt érintő részleges trisomia 

Q9240 Csak prometafázisban észlelhető kettőzöttségek 

Q9250 Kettőzöttségek egyéb teljes átrendeződéssel 

Q9260 Számfeletti marker chromosomák 

Q9270 Triploidia és polyploidia 

Q9280 Az autosomák egyéb meghatározott trisomiái és részleges trisomiái 

Q9290 Az autosomák k.m.n. trisomiája és részleges trisomiája 

Q9300 Teljes chromosoma monosomia, meioticus, non-disjunctiós 

Q9310 Teljes chromosoma monosomia, mosaicismus, (mitoticus, non-dijunctiós) 

Q9320 Dicentricus vagy gyűrűs chromosoma 

Q9330 A 4. chromosoma rövid karjának törése 

Q9340 Az 5. chromosoma rövid karjának törése 

Q9350 Egyéb chromosomarészek törése 

Q9360 Csak a prometafázisban észlelhető lefűződések 

Q9370 Törések egyéb teljes átrendeződéssel 

Q9380 Az autosomák egyéb törései 

Q9390 Az autosomák törése, k.m.n. 

Q9500 Kiegyensúlyozott translocatio és insertio normál egyénben 

Q9510 Chromosoma inversio normál egyénben 

Q9520 Kiegyensúlyozott autosomalis átrendeződés beteg egyénben 

Q9530 Kiegyensúlyozott nemi/autosomális chromosoma átrendeződés betegben 

Q9540 Marker heterochromatinnal rendelkező egyén 

Q9550 Egyén autosomalis törékeny locusszal 

Q9580 Egyéb kiegyensúlyozott átrendeződések és strukturális markerek 

Q9590 Kiegyensúlyozott átrendeződés és strukturális marker, k.m.n. 

Q9600 45, X karyotypus 

Q9610 46, X karyotypus iso (Xq) 

Q9620 46, X karyotypus, kóros nemi chromosomával, kivéve iso (Xq) 

Q9630 45, X/46XX vagy XY mosaicismus 

Q9640 Mosaicismus, 45, X/egyéb sejtvonal(ak) kóros nemi chromosomával 

Q9680 Turner-syndroma egyéb változatai 

Q9690 Turner-syndroma, k.m.n. 

Q9700 47, XXX karyotypus 

Q9710 Nőnemű egyén háromnál több X-chromosomával 

Q9720 Mosaicismus, változó számú X-chromosoma vonallal 

Q9730 Nőnemű egyén 46, XY karyotípussal 

Q9780 Egyéb meghat. sexchromosoma rendellenességek női fenotípus mellett 

Q9790 Sexchromosoma rendellenesség női fenotípus mellett, k.m.n. 

Q9800 Klinefelter-syndroma, karyotípus 47, XXY 

Q9810 Klinefelter-syndroma, férfi, kettőnél több X-chromosomával 

Q9820 Klinefelter-syndroma, férfi, 46, XX karyotípussal 

Q9830 Egyéb férfi 46, XX karyotípussal 

Q9840 Klinefelter-syndroma, k.m.n. 

Q9850 47, XYY karyotípus 

Q9860 Férfi, kóros szerkezetű nemi chromosomával 

Q9870 Férfi, a nemi chromosoma mosaicismusával 

Q9880 Egyéb meghat. nemi chromosoma rendell. férfi fenotípus mellett 

Q9890 Nemi chromosoma rendellenesség, férfi fenotípus, k.m.n. 

Q9900 46, XX/46, XY chimera 

Q9910 46, XX valódi hermaphrodita 

Q9920 Törékeny X-chromosoma 

Q9980 Egyéb meghatározott chromosoma-rendellenességek 

Q9990 Chromosoma-rendellenesség, k.m.n. 

 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

F0790 K.m.n. személyiség-viselkedészavar, a közp. idegr. elváltozásától 

F5090 Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) 

F5120 Az alvás-ébrenlét ciklusának nem-organikus zavarai 
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F7000 Enyhe mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7010 Enyhe mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7080 Enyhe mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7090 Enyhe mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7100 Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7110 Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7180 Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7190 Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7200 Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7210 Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7280 Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7290 Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7300 Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7310 Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7380 Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7390 Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7800 Mentális retardáció k.m.n., enyhe viselkedésromlással 

F7810 Mentális retardáció k.m.n., markáns viselkedésromlással 

F7880 Mentális retardáció k.m.n., egyéb viselkedésromlással 

F7890 Mentális retardáció k.m.n., viselkedésromlás nélkül 

F7900 Nem-osztályozott mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7910 Nem-osztályozott mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7980 Nem-osztályozott mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7990 Nem-osztályozott mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F8000 Az artikuláció jellegzetes zavara 

F8010 A kifejező (expresszív) beszéd zavara 

F8020 A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 

F8030 Szerzett afázia epilepsziával [Landau-Kleffner szindróma] 

F8080 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 

F8090 Nem-meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének 

F82H0 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 

F83H0 Kevert specifikus fejlődési zavarok 

F9000 Az aktivitás és a figyelem zavarai 

F9010 Hiperkinetikus magatartászavar 

F9080 Egyéb hiperkinetikus zavar 

F9090 Nem-meghatározott hiperkinetikus zavar 

R2600 Ataxiás járás 

R2610 Paralitikus járás 

R2620 Járási nehézség m.n.o. 

R2680 Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 Ataxia, k.m.n. 

R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R4700 Dysphasia és aphasia 

R4710 Dysarthria és anarthria 

R6200 Késői érési fázisok 

R6280 Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai 

R6281 Az elvárható norm. élettani fejlődés elmaradása súlygyarapodás miatt 

R6289 Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása egyéb ok miatt 

R6290 Az elvárható normális élettani fejlődés hiányossága, k.m.n. 

R6300 Anorexia 

R6310 Polydipsia 

R6320 Polyphagia 

R6330 Táplálkozási nehézségek és zavarok 

R6340 Abnormális súlyvesztés 

R6350 Abnormális súlygyarapodás 

R6380 A táplálkozással-folyadékfelvétellel kapcs. egyéb panaszok és tünetek 

 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 
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U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0341 GMFSC (enyhe) 

U0342 GMFSC (közepesen súlyos) 

U0343 GMFSC (súlyos) 

U0351 csecsemő-kisded fejlődési teszt  (enyhe) 

U0352 csecsemő-kisded fejlődési teszt  (közepesen súlyos) 

U0353 csecsemő-kisded fejlődési teszt  (súlyos) 

U0361 Brunet-Lesine (enyhe) 

U0362 Brunet-Lesine (közepesen súlyos) 

U0363 Brunet-Lesine (súlyos) 

U0371 Bayley II (enyhe) 

U0372 Bayley II (közepesen súlyos) 

U0373 Bayley II (súlyos) 

U0381  Raven (enyhe) 

U0382  Raven (közepesen súlyos) 

U0383  Raven (súlyos) 

U0391 Goodinough (enyhe) 

U0392 Goodinough (közepesen súlyos) 

U0393 Goodinough (súlyos) 

U0421 BB teszt (enyhe) 

U0422 BB teszt (közepesen súlyos) 

U0423 BB teszt (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2100 Látási funkciók (nincs probléma) 

b2101 Látási funkciók (enyhe probléma) 

b2102 Látási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2103 Látási funkciók (súlyos probléma) 

b2104 Látási funkciók (totális probléma) 

b3100 Hangadási funkciók (nincs probléma) 

b3101 Hangadási funkciók (enyhe probléma) 

b3102 Hangadási funkciók (mérsékelt probléma) 

b3103 Hangadási funkciók (súlyos probléma) 

b3104 Hangadási funkciók (totális probléma) 

b4550 A terheléstolerancia funkciói (nincs probléma) 

b4551 A terheléstolerancia funkciói (enyhe probléma) 

b4552 A terheléstolerancia funkciói (mérsékelt probléma) 

b4553 A terheléstolerancia funkciói (súlyos probléma) 

b4554 A terheléstolerancia funkciói (totális probléma) 

b5300 Testsúlymegtartási funkciók (nincs probléma) 

b5301 Testsúlymegtartási funkciók (enyhe probléma) 

b5302 Testsúlymegtartási funkciók (mérsékelt probléma) 

b5303 Testsúlymegtartási funkciók (súlyos probléma) 

b5304 Testsúlymegtartási funkciók (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 
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d2300 Napi rutinfeladatok elvégzése (nincs probléma) 

d2301 Napi rutinfeladatok elvégzése (enyhe probléma) 

d2302 Napi rutinfeladatok elvégzése (mérsékelt probléma) 

d2303 Napi rutinfeladatok elvégzése (súlyos probléma) 

d2304 Napi rutinfeladatok elvégzése (totális probléma) 

d4100 Az alaptesthelyzet változtatása (nincs probléma) 

d4101 Az alaptesthelyzet változtatása (enyhe probléma) 

d4102 Az alaptesthelyzet változtatása (mérsékelt probléma) 

d4103 Az alaptesthelyzet változtatása (súlyos probléma) 

d4104 Az alaptesthelyzet változtatása (totális probléma) 

d7600 Családi kapcsolatok (nincs probléma) 

d7601 Családi kapcsolatok (enyhe probléma) 

d7602 Családi kapcsolatok (mérsékelt probléma) 

d7603 Családi kapcsolatok (súlyos probléma) 

d7604 Családi kapcsolatok (totális probléma) 

d8150 Iskola elôtti oktatás (nincs probléma) 

d8151 Iskola elôtti oktatás (enyhe probléma) 

d8152 Iskola elôtti oktatás (mérsékelt probléma) 

d8153 Iskola elôtti oktatás (súlyos probléma) 

d8154 Iskola elôtti oktatás (totális probléma) 

d8400 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (nincs probléma) 

d8401 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (enyhe probléma) 

d8402 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (mérsékelt probléma) 

d8403 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (súlyos probléma) 

d8404 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) (totális probléma) 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

 

11041 Vizsgálat  

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése  

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "L"  

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 
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85512 Víz alatti torna kádban 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94003 Facialis torna 

94200 Rágóizomgyakorlatok 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

94401 Járásgyakorlat járókerettel 

94403 Járásgyakorlat bottal 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

94406 Járáskészség fejlesztése 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

94701 Egyéni torna 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 

BEAVATKOZÁSOK "M"  

82151 Kontraktúra nyújtása 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

86020 Meleg pakolások 

86120 Helyi hűtés 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén 

86634 TENS 

86921 Magnetoterápia 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

94712 Masszázs, kézzel 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "N"  

93625 Sportterápia 

94702 Csoportos torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O"  

 

12005 Koordinatio vizsgálata 
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12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

12096 Rheobasis és chronaxia meghatározás 

12320 Súgott (társalgó) beszédvizsgálat 

12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

13220 Enterostoma vizsgálata 

13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata 

13303 Állandó katéter eltávolítás 

13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) 

17102 Spirometria 

17420 Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől 

17520 A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálat 

85705 Bőr alatti gyógyszertartály feltöltése 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

BEAVATKOZÁSOK "P"  

 

12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 

12486 Beszédérthetőségi vizsgálat 

12487 Beszédvizsgálat, célzott 

13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) 

19202 Biográfiai analízis 

19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis 

19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika 

1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal 

83295 Orthesis kezelés 

83710 Orthesis rendelése 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

85401 Akupunktúrás kezelés krónikus betegség esetén 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése 

85880 Intravénás injectio 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

87501 Aerosol kezelés 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

87600 Oxigén terápia 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

93617 Állópozícionálás állítógépben 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

93619 Garatingerlés hideg eszközzel 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

93622 Nyelésterápia különböző sűrűségű anyagokkal 

93627 Zeneterápia 

94100 Beszédterápia 

94101 Hangterápia 

94110 Beszédtréning 

94130 Dysphasia tréning 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

94290 Logopédiai gyakorlat 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

95291 Foglalkozás terápia egyéni 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 
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95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

96016 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 perc 

96017 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60-90 perc 

között 

96018 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 

perc 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

R184B Rehabilitációs terv készítése a 184B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS 

((BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” VAGY BEAVATKOZÁSOK „N”) legalább 108 

perc naponta, amelyből BEAVATKOZÁSOK „L” VAGY BEAVATKOZÁSOK „M” legalább 72 perc naponta) 

ÉS (BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 1-et a rehabilitáció alatt) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P” legalább heti 2 

alkalommal, összesen legalább 2 óra hetente) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „Q” legalább 75 perc naponta legalább 

10 alkalommal) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „R”) 

 

 

 

 

**** 185A Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció ellátási alap 

programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G5400 Plexus brachialis rendellenességek 

P1400 Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt 

P1410 Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt 

P1430 A kari idegfonat egyéb szülési sérülései 

P1480 A perifériás idegrendszer egyéb részeinek szülési sérülései 

P1490 A perifériás idegrendszer szülési sérülései, k.m.n. 
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"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

T9240 A felső végtag idegei sérülésének következményei 

 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0331 ENG (enyhe) 

U0332 ENG (közepesen súlyos) 

U0333 ENG (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d1200 Egyéb akaratlagos érzékelés (nincs probléma) 

d1201 Egyéb akaratlagos érzékelés (enyhe probléma) 

d1202 Egyéb akaratlagos érzékelés (mérsékelt probléma) 

d1203 Egyéb akaratlagos érzékelés (súlyos probléma) 

d1204 Egyéb akaratlagos érzékelés (totális probléma) 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 

d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 
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d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4400 Finom kézmozdulatok (nincs probléma) 

d4401 Finom kézmozdulatok (enyhe probléma) 

d4402 Finom kézmozdulatok (mérsékelt probléma) 

d4403 Finom kézmozdulatok (súlyos probléma) 

d4404 Finom kézmozdulatok (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai) 
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94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94701 Egyéni torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94712 Masszázs, kézzel 

 

BEAVATKOZÁSOK "P” 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

93611 Szociális ügyintézés 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "Q"  

R185A Rehabilitációs terv készítése a 185A Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK 

„L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS (BEAVATKOZÁSOK „N” VAGY BEAVATKOZÁSOK „O” legalább 

60 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „P” legalább napi 60 perc) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „Q”) 

 

 

**** 185B Újszülöttkori plexus brachialis lézió miatt szükséges rehabilitáció ellátási 

bővített programja 

 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 

G5400 Plexus brachialis rendellenességek 

P1400 Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt 

P1410 Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt 

P1430 A kari idegfonat egyéb szülési sérülései 

P1480 A perifériás idegrendszer egyéb részeinek szülési sérülései 

P1490 A perifériás idegrendszer szülési sérülései, k.m.n. 
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"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 

 

G8320 Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 

T9240 A felső végtag idegei sérülésének következményei 

 

FUNKCIONÁLIS TESZTEK "C" 

 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0331 ENG (enyhe) 

U0332 ENG (közepesen súlyos) 

U0333 ENG (súlyos) 

 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „D” 

b2600 Proprioceptív funkció (nincs probléma) 

b2601 Proprioceptív funkció (enyhe probléma) 

b2602 Proprioceptív funkció (mérsékelt probléma) 

b2603 Proprioceptív funkció (súlyos probléma) 

b2604 Proprioceptív funkció (totális probléma) 

b2650 Tapintási funkciók (nincs probléma) 

b2651 Tapintási funkciók (enyhe probléma) 

b2652 Tapintási funkciók (mérsékelt probléma) 

b2653 Tapintási funkciók (súlyos probléma) 

b2654 Tapintási funkciók (totális probléma) 

b7100 Az izületek mobilitási funkciói (nincs probléma) 

b7101 Az izületek mobilitási funkciói (enyhe probléma) 

b7102 Az izületek mobilitási funkciói (mérsékelt probléma) 

b7103 Az izületek mobilitási funkciói (súlyos probléma) 

b7104 Az izületek mobilitási funkciói (totális probléma) 

b7300 Izomerő-funkciók (nincs probléma) 

b7301 Izomerő-funkciók (enyhe probléma) 

b7302 Izomerő-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7303 Izomerő-funkciók (súlyos probléma) 

b7304 Izomerő-funkciók (totális probléma) 

b7350 Izomtónus-funkciók (nincs probléma) 

b7351 Izomtónus-funkciók (enyhe probléma) 

b7352 Izomtónus-funkciók (mérsékelt probléma) 

b7353 Izomtónus-funkciók (súlyos probléma) 

b7354 Izomtónus-funkciók (totális probléma) 

FUNKCIONÁLIS KÓDOK „E” 

d1200 Egyéb akaratlagos érzékelés (nincs probléma) 

d1201 Egyéb akaratlagos érzékelés (enyhe probléma) 

d1202 Egyéb akaratlagos érzékelés (mérsékelt probléma) 

d1203 Egyéb akaratlagos érzékelés (súlyos probléma) 

d1204 Egyéb akaratlagos érzékelés (totális probléma 

d4300 Tárgyak emelése és hordozása (nincs probléma) 
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d4301 Tárgyak emelése és hordozása (enyhe probléma) 

d4302 Tárgyak emelése és hordozása (mérsékelt probléma) 

d4303 Tárgyak emelése és hordozása (súlyos probléma) 

d4304 Tárgyak emelése és hordozása (totális probléma) 

d4400 Finom kézmozdulatok (nincs probléma) 

d4401 Finom kézmozdulatok (enyhe probléma) 

d4402 Finom kézmozdulatok (mérsékelt probléma) 

d4403 Finom kézmozdulatok (súlyos probléma) 

d4404 Finom kézmozdulatok (totális probléma) 

d4450 Kéz- és karhasználat (nincs probléma) 

d4451 Kéz- és karhasználat (enyhe probléma) 

d4452 Kéz- és karhasználat (mérsékelt probléma) 

d4453 Kéz- és karhasználat (súlyos probléma) 

d4454 Kéz- és karhasználat (totális probléma) 

d5400 Öltözködés (nincs probléma) 

d5401 Öltözködés (enyhe probléma) 

d5402 Öltözködés (mérsékelt probléma) 

d5403 Öltözködés (súlyos probléma) 

d5404 Öltözködés (totális probléma) 

 

 

BEAVATKOZÁSOK "F" 

11041 Vizsgálat 

 

BEAVATKOZÁSOK "G" 

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

 

BEAVATKOZÁSOK "H" 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 

BEAVATKOZÁSOK "I" 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 

BEAVATKOZÁSOK "J" 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 

BEAVATKOZÁSOK "K" 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül 

 

BEAVATKOZÁSOK "L" 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

 

BEAVATKOZÁSOK "M" 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 

BEAVATKOZÁSOK "N" 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 
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94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai) 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 

94701 Egyéni torna 

 

BEAVATKOZÁSOK "O" 

82151 Kontraktúra nyújtása 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

86630 Vázizom stimulátor 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

94712 Masszázs, kézzel 

 

BEAVATKOZÁSOK "P” 

93625 Sportterápia 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

93611 Szociális ügyintézés 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

 

BEAVATKOZÁSOK "R"  

R185B Rehabilitációs terv készítése a 185B Rehabilitációs Ellátási Programra 

 

 

(„1”-es típusként „A” diagnózisok) ÉS („3”-as típusként „B” diagnózisok) ÉS (FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

„C”) ÉS („D” és „E” funkcionális kódokból (FNO) 5-5 darab, első négy jegyre különböző kód legyen) ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „F” ÉS BEAVATKOZÁSOK „G” ÉS BEAVATKOZÁSOK „H” ÉS 

BEAVATKOZÁSOK „I” ÉS BEAVATKOZÁSOK „J” ÉS BEAVATKOZÁSOK „K” ÉS BEAVATKOZÁSOK 

„L” ÉS BEAVATKOZÁSOK „M” ÉS (BEAVATKOZÁSOK „N” VAGY BEAVATKOZÁSOK „O” VAGY 

BEAVATKOZÁSOK „P”) legalább 60 perc naponta) ÉS (BEAVATKOZÁSOK „Q” legalább napi 60 perc) ÉS 

(BEAVATKOZÁSOK „R”) 
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1-es típusként kódolható diagnózisok listája 
(1-es típus: ápolást indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség) 

 

Kód Jel Megnevezés 

A1500 

 

Tüdőgümőkór, a köpet mikroszkópos vizsgálatával, tenyésztéssel vagy anélkül igazolt 

A1501 

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, egyoldali 

A1502 

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, caverna nincs, kétoldali 

A1503 

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, egyoldali 

A1504 

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, cavarnás, kétoldali 

A1505 

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, caverna nincs 

A1506 

 

Tüdőgümőkór, mikroszkópos pozitiv, recidiva, cavernával 

A150A 

 

Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist. 

A1510 

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt 

A1511 

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali 

A1512 

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, kétoldali 

A1513 

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, egyoldali 

A1514 

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, cavernás, kétoldali 

A1515 

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, egyoldali 

A1516 

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, recidiva, kétoldali 

A151A 

 

Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval 

A1520 

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsgálattal kimutatott 

A1521 

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, egyoldali 

A1522 

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, caverna nincs, kétoldali 

A1523 

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, egyoldali 

A1524 

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, cavernás, kétoldali 

A1525 

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, egyoldali 

A1526 

 

Tüdőgümőkór, szövettani vizsg.-al igazolt, recidiva, kétoldali 

A1530 

 

Tüdőgümőkór, k.m.n. módon igazolt 

A1531 

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, egyoldali 

A1532 

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, caverna nincs, kétoldali 

A1533 

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával, egyoldali 

A1534 

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, cavernával kétoldali 

A1535 

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, egyoldali 

A1536 

 

Tüdőgümőkór. k.m.n. módon igazolt, recidiva, kétoldali 

A1540 

 

Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1541 

 

Hilusi nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1542 

 

Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 

A1543 

 

Tracheobronchiális nyirokcsomó gümőkór, bakt. és/vagy szöv.vizsg.igaz 

A1550 

 

Gége, légcső, hörgő gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1551 

 

Gége gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1552 

 

Hangszalag gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1553 

 

Trachea gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1554 

 

Bronchus gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A155A 

 

A gége,légcső és hörgők gümókórja,bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist 

A1560 

 

Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. és szövettannal igazolt 

A1561 

 

Pleuritis - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1562 

 

Empyema - gümőkóros, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A156A 

 

Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist. 

A1570 

 

Elsődleges légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1571 

 

Tüdő primaer complexus, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1572 

 

Nyirokcsomó gümőkór (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 

A1573 

 

Pleuritis - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv.vizsg. igazolt 

A1574 

 

Empyema - gümőkóros (elsődleges), bakt. és/vagy szöv. vizsg. igazolt 

A1580 

 

Egyéb légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1581 

 

Mediastinalis gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1582 

 

Orrgarati gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1583 

 

Orrmelléküregi gümőkór, bakt. és/vagy szövett. vizsg. igazolt 

A1590 

 

K.m.n. légzőszervi gümőkór, bakter. és szövettannal igazolt 

A1600 

 

Tüdőgümőkór, negatív bakter. és szövettani vizsgálati eredménnyel 
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Kód Jel Megnevezés 

A1601 

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., egyoldali 

A1602 

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. caverna nélk., kétoldali 

A1603 

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, egyoldali 

A1604 

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. cavernával, kétoldali 

A1605 

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, egyoldali 

A1606 

 

Tüdőgümőkór, neg. bakt. és szövettani eredm. recidiva, kétoldali 

A1610 

 

Tüdőgümőkór, bakteriológiai és szövettani vizsgálat nélkül 

A1611 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., egyoldali 

A1612 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. caverna nélk., kétoldali 

A1613 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. cavernával, egyoldali 

A1614 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. cavernával, kétoldali 

A1615 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. recidiva, egyoldali 

A1616 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és szövettani vizsg. nélk. recidiva, kétoldali 

A1620 

 

Tüdőgümőkór, bakteriológiai vagy szövettani vizsgálat említése nélkül 

A1621 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk.caverna nélk., egyold 

A1622 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk.caverna nélk., kétold 

A1623 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával, egyold 

A1624 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. cavernával kétoldali 

A1625 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, egyoldali 

A1626 

 

Tüdőgümőkór, bakt.és/vagy szövet.vizsg.eml.nélk. recidiva, kétoldali 

A1630 

 

Mellkasi nyirokcsomó gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1631 

 

Hilusi nyirokcsomó gükőkór, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése nélkül 

A1632 

 

Mediastinalis nyirokcsomó gümőkór, bakt. vagy szöv.vizsg. eml. nélkül 

A1633 

 

Tracheobronchialis nyirokcsomó gümőkór, bakt. v. szöv.vizsg.eml.nélkül 

A1640 

 

Gége, légcső és hörgő gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1641 

 

Gége gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. emlitése nélkül 

A1642 

 

Hangszalag gümőkór, bakt. vagy szövettani vizsg. emlitése nélkül 

A1643 

 

Trachea gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1644 

 

Bronchus gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1650 

 

Gümőkóros mellhártyagyulladás, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1651 

 

Pleuritis - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1652 

 

Empyema - gümőkóros, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1670 

 

Primaer légzőszervi gümőkór, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1671 

 

Tüdő primer-comlexus, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1672 

 

Mellkasi nyirokcsomó primer gümőkór bakt. vagy szöv.vizsg. eml.nélkül 

A1673 

 

Elsődleges, gümőkóros pleuritis, bakt. vagy szöv.vizsgálat emlitése 

A1674 

 

Elsődleges, gümőkóros empyema, bakt. vagy szöv.vizsg. emlitése nélkül 

A1680 

 

Egyéb légzőszervi gümőkor, bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1681 

 

Mediastinalis gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1682 

 

Orrgarati gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1683 

 

Orrmelléküregi gümőkór, bakt. vagy szövett. vizsg. emlitése nélkül 

A1690 

 

Légzőszervi gümőkór k.m.n., bakter. vagy szövettan említése nélkül 

A1800 + A csontok és izületek gümőkórja 

A1801 

 

Csigolya gümőkór (spondylitis tuberculosa) 

A1802 

 

Csípő gümőkór (coxitis) 

A1803 

 

Térd gümőkór (gonitis) 

A1804 

 

Borda gümőkór (caries costae) 

A1805 

 

Lábtő csontok gümőkórja 

A1806 

 

Könyök, kéztő izület gümőkórja 

A1807 

 

Csecsnyúlvány gümőkór 

A1808 

 

Csont, csontvelő gümőkór - egyéb helyen 

A1809 

 

Izületek, inak savós burkai gümőkórja 

A199A 

 

Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval. 

B0220 + Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel 

B91H0 

 

A gyermekbénulás következményei 

C0000 

 

Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 

C0010 

 

Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 

C0020 

 

Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 

C0030 

 

Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
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C0040 

 

Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 

C0050 

 

Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 

C0060 

 

Ajakzug rosszindulatú daganata 

C0080 

 

Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0090 

 

Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0101 

 

A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 

C0102 

 

A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 

C0103 

 

A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 

C0104 

 

A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 

C01H0 

 

A nyelvgyök rosszindulatú daganata 

C0200 

 

A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 

C0201 

 

A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 

C0202 

 

A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 

C0203 

 

A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 

C0204 

 

A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0210 

 

A nyelv szélének rosszindulatú daganata 

C0211 

 

A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 

C0212 

 

A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 

C0213 

 

A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 

C0214 

 

A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0220 

 

A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 

C0221 

 

A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 

C0222 

 

A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 

C0223 

 

A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 

C0224 

 

A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0230 

 

A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 

C0231 

 

A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 

C0232 

 

A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 

C0233 

 

A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 

C0234 

 

A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 

C0240 

 

Nyelvmandula rosszindulatú daganata 

C0241 

 

Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 

C0242 

 

Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 

C0243 

 

Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 

C0244 

 

Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0280 

 

A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0281 

 

A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C0282 

 

A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C0283 

 

A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C0284 

 

A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0290 

 

Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0291 

 

Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0292 

 

Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0293 

 

Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0294 

 

Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0300 

 

Felső fogíny rosszindulatú daganata 

C0301 

 

Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 

C0302 

 

Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 

C0303 

 

Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 

C0304 

 

Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0310 

 

Alsó fogíny rosszindulatú daganata 

C0311 

 

Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 

C0312 

 

Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 

C0313 

 

Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 

C0314 

 

Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0390 

 

Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0391 

 

Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0392 

 

Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0393 

 

Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
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C0394 

 

Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0400 

 

A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 

C0401 

 

A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 

C0402 

 

A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 

C0403 

 

A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 

C0404 

 

A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0410 

 

A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 

C0411 

 

A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 

C0412 

 

A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 

C0413 

 

A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 

C0414 

 

A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 

C0480 

 

A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0481 

 

A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 

C0482 

 

A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 

C0483 

 

A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 

C0484 

 

A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 

C0490 

 

Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0491 

 

Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0492 

 

Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0493 

 

Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0494 

 

Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0500 

 

Kemény szájpad rosszindulatú daganata 

C0501 

 

Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 

C0502 

 

Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 

C0503 

 

Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 

C0504 

 

Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0510 

 

Lágy szájpad rosszindulatú daganata 

C0511 

 

Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 

C0512 

 

Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 

C0513 

 

Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 

C0514 

 

Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0520 

 

Nyelvcsap rosszindulatú daganata 

C0521 

 

Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 

C0522 

 

Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 

C0523 

 

Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 

C0524 

 

Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0580 

 

A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0581 

 

A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C0582 

 

A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C0583 

 

A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C0584 

 

A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0590 

 

Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0591 

 

Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0592 

 

Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0593 

 

Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0594 

 

Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0600 

 

Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 

C0601 

 

Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 

C0602 

 

Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 

C0603 

 

Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 

C0604 

 

Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0610 

 

Szájtornác rosszindulatú daganata 

C0611 

 

Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 

C0612 

 

Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 

C0613 

 

Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 

C0614 

 

Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0620 

 

Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 

C0621 

 

Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 

C0622 

 

Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
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C0623 

 

Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 

C0624 

 

Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0680 

 

A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 

C0681 

 

A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 

C0682 

 

A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 

C0683 

 

A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 

C0684 

 

A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium 

C0690 

 

Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0691 

 

Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0692 

 

Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0693 

 

Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0694 

 

Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0701 

 

A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 

C0702 

 

A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 

C0703 

 

A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 

C0704 

 

A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 

C07H0 

 

A parotis rosszindulatú daganata 

C0800 

 

Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 

C0801 

 

Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 

C0802 

 

Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 

C0803 

 

Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 

C0804 

 

Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0810 

 

Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 

C0811 

 

Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 

C0812 

 

Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 

C0813 

 

Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 

C0814 

 

Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0880 

 

A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0881 

 

A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 

C0882 

 

A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 

C0883 

 

A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 

C0884 

 

A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 

C0890 

 

Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0891 

 

Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0892 

 

Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0893 

 

Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0894 

 

Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C0900 

 

Mandula árok rosszindulatú daganata 

C0901 

 

Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 

C0902 

 

Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 

C0903 

 

Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 

C0904 

 

Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0910 

 

Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 

C0911 

 

Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 

C0912 

 

Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 

C0913 

 

Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 

C0914 

 

Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0980 

 

A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C0981 

 

A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C0982 

 

A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C0983 

 

A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C0984 

 

A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C0990 

 

Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C0991 

 

Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C0992 

 

Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C0993 

 

Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C0994 

 

Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1000 

 

Vallecula rosszindulatú daganata 

C1001 

 

Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
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C1002 

 

Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 

C1003 

 

Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 

C1004 

 

Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1010 

 

A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 

C1011 

 

A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 

C1012 

 

A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 

C1013 

 

A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 

C1014 

 

A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1020 

 

A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 

C1021 

 

A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1022 

 

A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1023 

 

A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1024 

 

A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1030 

 

A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 

C1031 

 

A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1032 

 

A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1033 

 

A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1034 

 

A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1040 

 

Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 

C1041 

 

Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 

C1042 

 

Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 

C1043 

 

Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 

C1044 

 

Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1080 

 

A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1081 

 

A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C1082 

 

A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C1083 

 

A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C1084 

 

A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1090 

 

Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1091 

 

Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C1092 

 

Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C1093 

 

Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C1094 

 

Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1100 

 

Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 

C1101 

 

Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1102 

 

Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1103 

 

Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1104 

 

Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1110 

 

Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 

C1111 

 

Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1112 

 

Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1113 

 

Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1114 

 

Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1120 

 

Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 

C1121 

 

Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1122 

 

Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1123 

 

Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1124 

 

Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1130 

 

Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 

C1131 

 

Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1132 

 

Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1133 

 

Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1134 

 

Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1180 

 

Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1181 

 

Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C1182 

 

Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C1183 

 

Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C1184 

 

Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1190 

 

Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C1191 

 

Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C1192 

 

Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C1193 

 

Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C1194 

 

Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1201 

 

A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 

C1202 

 

A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 

C1203 

 

A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 

C1204 

 

A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 

C12H0 

 

A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 

C1300 

 

Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 

C1301 

 

Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 

C1302 

 

Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 

C1303 

 

Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 

C1304 

 

Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1310 

 

Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 

C1311 

 

Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 

C1312 

 

Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 

C1313 

 

Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 

C1314 

 

Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád. 

C1320 

 

A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 

C1321 

 

A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 

C1322 

 

A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 

C1323 

 

A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 

C1324 

 

A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1380 

 

A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1381 

 

A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 

C1382 

 

A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 

C1383 

 

A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 

C1384 

 

A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 

C1390 

 

Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1391 

 

Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C1392 

 

Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C1393 

 

Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C1394 

 

Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1400 

 

Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1401 

 

Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C1402 

 

Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C1403 

 

Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C1404 

 

Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C1410 

 

Laryngopharynx rosszindulatú daganata 

C1411 

 

Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 

C1412 

 

Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 

C1413 

 

Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 

C1414 

 

Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1420 

 

Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 

C1421 

 

Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 

C1422 

 

Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 

C1423 

 

Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 

C1424 

 

Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 

C1480 

 

Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 

C1481 

 

Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 

C1482 

 

Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 

C1483 

 

Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 

C1484 

 

Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 

C1500 

 

A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 

C1510 

 

A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 

C1520 

 

A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 

C1530 

 

A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 

C1540 

 

A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
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C1550 

 

A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 

C1580 

 

A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1590 

 

Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1600 

 

Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

C1610 

 

Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

C1620 

 

Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

C1630 

 

Antrum pylori rosszindulatú daganata 

C1640 

 

Pylorus rosszindulatú daganata 

C1650 

 

Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1660 

 

Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1680 

 

A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1690 

 

Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1700 

 

Duodenum rosszindulatú daganata 

C1710 

 

Jejunum rosszindulatú daganata 

C1720 

 

Ileum rosszindulatú daganata 

C1730 

 

Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

C1780 

 

A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1790 

 

Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C1800 

 

Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

C1810 

 

Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

C1820 

 

Colon ascendens rosszindulatú daganata 

C1830 

 

Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

C1840 

 

Colon transversum rosszindulatú daganata 

C1850 

 

Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

C1860 

 

Colon descendens rosszindulatú daganata 

C1870 

 

Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

C1880 

 

A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1890 

 

Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C19H0 

 

A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

C20H0 

 

A végbél rosszindulatú daganata 

C2100 

 

Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2110 

 

Canalis analis rosszindulatú daganata 

C2120 

 

Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

C2180 

 

Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata 

C2200 

 

Májsejt rák 

C2210 

 

Intrahepaticus epeút rák 

C2220 

 

Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

C2230 

 

A máj angiosarcomája 

C2240 

 

A máj egyéb sarcomái 

C2270 

 

A máj egyéb meghatározott rákjai 

C2290 

 

Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C23H0 

 

Az epehólyag rosszindulatú daganata 

C2400 

 

Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

C2410 

 

Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

C2480 

 

Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C2490 

 

Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2500 

 

Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

C2510 

 

Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

C2520 

 

Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

C2530 

 

Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

C2540 

 

Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

C2570 

 

A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

C2580 

 

A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata 

C2590 

 

Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2600 

 

A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C2610 

 

Lép rosszindulatú daganata 

C2680 

 

Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C2690 

 

Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben 

C3000 

 

Orrüreg rosszindulatú daganata 
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C3001 

 

Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3002 

 

Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3003 

 

Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3004 

 

Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3010 

 

Középfül rosszindulatú daganata 

C3011 

 

Középfül rosszindulatú daganata I. stádium 

C3012 

 

Középfül rosszindulatú daganata II. stádium 

C3013 

 

Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 

C3014 

 

Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3100 

 

Arcüreg rosszindulatú daganata 

C3101 

 

Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3102 

 

Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3103 

 

Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3104 

 

Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3110 

 

Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 

C3111 

 

Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3112 

 

Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3113 

 

Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3114 

 

Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3120 

 

Homloküreg rosszindulatú daganata 

C3121 

 

Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3122 

 

Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3123 

 

Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3124 

 

Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3130 

 

Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 

C3131 

 

Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 

C3132 

 

Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 

C3133 

 

Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 

C3134 

 

Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3180 

 

A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C3181 

 

A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 

C3182 

 

A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 

C3183 

 

A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 

C3184 

 

A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 

C3190 

 

Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C3191 

 

Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C3192 

 

Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C3193 

 

Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C3194 

 

Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C3200 

 

Glottis rosszindulatú daganata 

C3201 

 

Glottis rosszindulatú daganata I. stádium 

C3202 

 

Glottis rosszindulatú daganata II. stádium 

C3203 

 

Glottis rosszindulatú daganata III.stádium 

C3204 

 

Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3210 

 

Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 

C3211 

 

Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 

C3212 

 

Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 

C3213 

 

Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 

C3214 

 

Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3220 

 

Subglotticus rész rosszindulatú daganata 

C3221 

 

Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 

C3222 

 

Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 

C3223 

 

Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 

C3224 

 

Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3230 

 

Gégeporc rosszindulatú daganata 

C3231 

 

Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium 

C3232 

 

Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium 

C3233 

 

Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 

C3234 

 

Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 
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C3280 

 

A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C3281 

 

A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

C3282 

 

A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 

C3283 

 

A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 

C3284 

 

A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 

C3290 

 

Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C3291 

 

Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 

C3292 

 

Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 

C3293 

 

Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 

C3294 

 

Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

C33H0 

 

A légcső rosszindulatú daganata 

C3400 

 

Főhörgő rosszindulatú daganata 

C3410 

 

Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 

C3420 

 

Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 

C3430 

 

Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 

C3480 

 

A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C3490 

 

Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C37H0 

 

A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata 

C3800 

 

Szív rosszindulatú daganata 

C3810 

 

Elülső gátor rosszindulatú daganata 

C3820 

 

Hátsó gátor rosszindulatú daganata 

C3830 

 

Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C3840 

 

Mellhártya rosszindulatú daganata 

C3880 

 

Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C3900 

 

Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C3980 

 

Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata 

C3990 

 

Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül 

C4000 

 

Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4010 

 

A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4020 

 

Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 

C4021 

 

Combcsont rosszindulatú daganata 

C4022 

 

Lábszárcsontok rosszindulatú daganata 

C4030 

 

Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 

C4080 

 

Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 

C4090 

 

Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4100 

 

A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 

C4110 

 

Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 

C4120 

 

Gerinc rosszindulatú daganata 

C4130 

 

Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 

C4140 

 

Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 

C4180 

 

Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4190 

 

Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4300 

 

Az ajak rosszindulatú melanomája 

C4310 

 

Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 

C4320 

 

A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 

C4330 

 

Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 

C4340 

 

A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 

C4350 

 

A törzs rosszindulatú melanomája 

C4360 

 

A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 

C4370 

 

Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 

C4380 

 

A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 

C4390 

 

A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 

C4400 

 

Az ajak bőrének rosszindulatú daganata 

C4401 

 

Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 

C4402 

 

Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 

C4410 

 

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 

C4411 

 

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4412 

 

A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4420 

 

A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
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C4421 

 

A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4422 

 

A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4430 

 

Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 

C4431 

 

Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4432 

 

Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4440 

 

A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 

C4441 

 

A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4442 

 

A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4450 

 

A törzs bőrének rosszindulatú daganata 

C4451 

 

A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4452 

 

A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4460 

 

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 

C4461 

 

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4462 

 

A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4470 

 

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt 

C4471 

 

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4472 

 

Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4480 

 

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4481 

 

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma 

C4482 

 

A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 

C4490 

 

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4491 

 

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 

C4492 

 

A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 

C4500 

 

A mellhártya mesotheliomája 

C4510 

 

A hashártya mesotheliomája 

C4520 

 

A szívburok mesotheliomája 

C4570 

 

Mesothelioma egyéb lokalizációban 

C4590 

 

Mesothelioma, k.m.n. 

C4600 

 

A bőr Kaposi-sarcomája 

C4610 

 

A lágyrészek Kaposi-sarcomája 

C4620 

 

A szájpad Kaposi-sarcomája 

C4630 

 

A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 

C4670 

 

Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 

C4680 

 

Több szerv Kaposi sarcomája 

C4690 

 

Kaposi-sarcoma, k.m.n. 

C4700 

 

A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4710 

 

A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4720 

 

Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4730 

 

A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4740 

 

A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4750 

 

A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 

C4760 

 

A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4780 

 

Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 

C4790 

 

Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 

C4800 

 

Retroperitoneum rosszindulatú daganata 

C4810 

 

A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 

C4820 

 

Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4880 

 

Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 

C4900 

 

Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 

C4910 

 

A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 

C4920 

 

Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 

C4930 

 

A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 

C4940 

 

A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 

C4950 

 

A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 

C4960 

 

A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C4980 

 

A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C4990 

 

Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5000 

 

Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 

C5010 

 

Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
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C5020 

 

Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5030 

 

Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 

C5040 

 

Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5050 

 

Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 

C5060 

 

Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 

C5080 

 

Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5090 

 

Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5100 

 

Nagy szeméremajak rosszindulatú daganata 

C5110 

 

Kis szeméremajak rosszindulatú daganata 

C5120 

 

Csikló rosszindulatú daganata 

C5180 

 

A szeméremtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5190 

 

Szeméremtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C52H0 

 

A hüvely rosszindulatú daganata 

C5300 

 

Endocervix rosszindulatú daganata 

C5310 

 

Exocervix rosszindulatú daganata 

C5380 

 

A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5390 

 

Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5400 

 

A méh isthmusa rosszindulatú daganata 

C5410 

 

Endometrium rosszindulatú daganata 

C5420 

 

Myometrium rosszindulatú daganata 

C5430 

 

Méhfundus rosszindulatú daganata 

C5480 

 

A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5490 

 

Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C55H0 

 

A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C56H0 

 

A petefészek rosszindulatú daganata 

C5700 

 

Tuba Fallopii rosszindulatú daganata 

C5710 

 

Széles méhszalag rosszindulatú daganata 

C5720 

 

Kerek méhszalag rosszindulatú daganata 

C5730 

 

Parametrium rosszindulatú daganata 

C5740 

 

Méhfüggelékek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C5770 

 

Egyéb meghatározott női nemiszervek rosszindulatú daganata 

C5780 

 

A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C5790 

 

Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C58H0 

 

A méhlepény rosszindulatú daganata 

C6000 

 

Fityma rosszindulatú daganata 

C6010 

 

Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 

C6020 

 

Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 

C6080 

 

A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6090 

 

Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C61H0 

 

A prostata rosszindulatú daganata 

C6200 

 

Nem descendált here rosszindulatú daganata 

C6210 

 

Descendált here rosszindulatú daganata 

C6290 

 

Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C6300 

 

Mellékhere rosszindulatú daganata 

C6310 

 

Ondózsinór rosszindulatú daganata 

C6320 

 

Herezacskó rosszindulatú daganata 

C6370 

 

Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 

C6380 

 

A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6390 

 

Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C64H0 

 

A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 

C65H0 

 

A vesemedence rosszindulatú daganata 

C66H0 

 

A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 

C6700 

 

Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 

C6710 

 

Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 

C6720 

 

Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 

C6730 

 

Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 

C6740 

 

Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 

C6750 

 

Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 

C6760 

 

Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 



398 
 

Kód Jel Megnevezés 

C6770 

 

Urachus rosszindulatú daganata 

C6780 

 

A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6790 

 

Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C6800 

 

Húgycső rosszindulatú daganata 

C6810 

 

Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 

C6880 

 

A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6890 

 

Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C6900 

 

Kötőhártya rosszindulatú daganata 

C6910 

 

Szaruhártya rosszindulatú daganata 

C6920 

 

Ideghártya rosszindulatú daganata 

C6930 

 

Érhártya rosszindulatú daganata 

C6940 

 

Szemgolyó rosszindulatú daganata 

C6950 

 

Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 

C6960 

 

Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 

C6980 

 

A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6990 

 

Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7000 

 

Agyburkok rosszindulatú daganata 

C7010 

 

Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 

C7090 

 

Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7100 

 

Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 

C7110 

 

Homloklebeny rosszindulatú daganata 

C7120 

 

Halántéklebeny rosszindulatú daganata 

C7130 

 

Fali lebeny rosszindulatú daganata 

C7140 

 

Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 

C7150 

 

Agykamra rosszindulatú daganata 

C7160 

 

Kisagy rosszindulatú daganata 

C7170 

 

Agytörzs rosszindulatú daganata 

C7180 

 

Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C7190 

 

Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7200 

 

Gerincvelő rosszindulatú daganata 

C7210 

 

Cauda equina rosszindulatú daganata 

C7220 

 

Szaglóideg rosszindulatú daganata 

C7230 

 

Látóideg rosszindulatú daganata 

C7240 

 

Hallóideg rosszindulatú daganata 

C7250 

 

Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 

C7280 

 

Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 

C7290 

 

Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C73H0 

 

A pajzsmirigy rosszindulatú daganata 

C7400 

 

Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata 

C7410 

 

Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 

C7490 

 

Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7500 

 

Mellékpajzsmirigy rosszindulatú daganata 

C7510 

 

Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 

C7520 

 

Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata 

C7530 

 

Tobozmirigy rosszindulatú daganata 

C7540 

 

Carotis-test rosszindulatú daganata 

C7550 

 

Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata 

C7580 

 

Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n. 

C7590 

 

Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7600 

 

Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 

C7610 

 

Mellkas rosszindulatú daganata 

C7620 

 

Has rosszindulatú daganata 

C7630 

 

Medence rosszindulatú daganata 

C7640 

 

Felső végtag rosszindulatú daganata 

C7650 

 

Alsó végtag rosszindulatú daganata 

C7670 

 

Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata 

C7680 

 

Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C7700 

 

A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C7710 

 

Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 



399 
 

Kód Jel Megnevezés 

C7720 

 

Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 

C7730 

 

A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C7740 

 

A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C7750 

 

Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 

C7780 

 

Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 

C7790 

 

Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C7800 

 

A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 

C7810 

 

A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 

C7820 

 

A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 

C7830 

 

Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 

C7840 

 

A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 

C7850 

 

A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 

C7860 

 

A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 

C7870 

 

A máj másodlagos rosszindulatú daganata 

C7880 

 

Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 

C7900 

 

A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 

C7910 

 

A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 

C7920 

 

A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 

C7930 

 

Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 

C7940 

 

A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 

C7950 

 

A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 

C7951 

 

A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 

C7952 

 

A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 

C7960 

 

A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 

C7970 

 

A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 

C7980 

 

Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 

C80H0 

 

Rosszindulatú daganat a lokalizáció meghatározása nélkül 

C8100 

 

Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly 

C8110 

 

Hodgkin kór, nodularis sclerosis 

C8120 

 

Hodgkin kór, kevert sejtesség 

C8130 

 

Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés 

C8170 

 

Hodgkin-kór egyéb formája 

C8190 

 

Hodgkin kór, k.m.n. 

C8200 

 

Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis 

C8210 

 

Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis 

C8220 

 

Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis 

C8270 

 

A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai 

C8290 

 

Follicularis non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. 

C8300 

 

Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz) 

C8310 

 

Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz) 

C8320 

 

Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz) 

C8330 

 

Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz) 

C8340 

 

Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz) 

C8350 

 

Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz) 

C8360 

 

Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz) 

C8370 

 

Burkitt-lymphoma 

C8380 

 

A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai 

C8390 

 

Diffúz non-Hodgkin lymphoma, k.m.n. 

C8400 

 

Mycosis fungoides 

C8410 

 

Sézary-kór 

C8420 

 

T-zónás lymphoma 

C8430 

 

Lymphoepithelialis lymphoma 

C8440 

 

Perifériás T-sejtes lymphoma 

C8450 

 

Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák 

C8500 

 

Lymphosarcoma 

C8510 

 

B-sejtes lymphoma, k.m.n. 

C8570 

 

A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai 

C8590 

 

Non-Hodgkin lymphoma k.m.n. 

C8800 

 

Waldenström macroglobulinaemia 
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C8810 

 

Alfa nehézlánc-betegség 

C8820 

 

Gamma nehézlánc-betegség 

C8830 

 

Immunoproliferativ vékonybél betegség 

C8870 

 

Egyéb rosszindulatú Immunoproliferativ betegségek 

C8890 

 

Rosszindulatú Immunoproliferativ betegség k.m.n. 

C9000 

 

Myeloma multiplex 

C9010 

 

Plasmasejtes leukaemia 

C9020 

 

Plasmocytoma, extramedullaris 

C9100 

 

Heveny lymphoblastos leukaemia 

C9101 

 

Heveny lymphoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9102 

 

Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás 

C9110 

 

Krónikus lymphocytás leukaemia 

C9120 

 

Szubakut lymphocytás leukaemia 

C9130 

 

Prolymphocytás leukaemia 

C9140 

 

Szőrös-sejtes leukaemia 

C9150 

 

Felnőttkori T-sejtes leukaemia 

C9170 

 

Egyéb lymphoid leukaemia 

C9190 

 

Lymphoid leukaemia, k.m.n. 

C9200 

 

Akut myeloid leukaemia 

C9201 

 

Akut myeloid leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9202 

 

Akut myeloid leukaemia, magas malignitás 

C9210 

 

Krónikus myeloid leukaemia 

C9220 

 

Szubakut myeloid leukaemia 

C9230 

 

Myeloid sarcoma 

C9240 

 

Akut promyelocytás leukaemia 

C9241 

 

Akut promyelocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9242 

 

Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás 

C9250 

 

Akut myelomonocytás leukaemia 

C9251 

 

Akut myelomonocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9252 

 

Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás 

C9270 

 

Egyéb myeloid leukaemia 

C9290 

 

Myeloid leukaemia k.m.n. 

C9300 

 

Akut monocytás leukaemia 

C9301 

 

Akut monocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9302 

 

Akut monocytás leukaemia, magas malignitás 

C9310 

 

Krónikus monocytás leukaemia 

C9320 

 

Szubakut monocytás leukaemia 

C9370 

 

Egyéb monocytás leukaemia 

C9390 

 

Monocytás leukaemia, k.m.n. 

C9400 

 

Akut erythraemia és erythroleukaemia 

C9401 

 

Akut erythraemia és erythroleukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9402 

 

Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás 

C9410 

 

Krónikus erythraemia 

C9420 

 

Akut megakaryoblastos leukaemia 

C9421 

 

Akut megakaryoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9422 

 

Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás 

C9430 

 

Hízósejtes leukaemia 

C9440 

 

Akut panmyelosis 

C9450 

 

Akut myelofibrosis 

C9470 

 

Egyéb meghatározott leukaemiák 

C9500 

 

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia 

C9501 

 

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9502 

 

Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás 

C9510 

 

Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia 

C9520 

 

Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia 

C9570 

 

Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia 

C9590 

 

Leukaemia, k.m.n. 

C9600 

 

Letterer-Siwe betegség 

C9610 

 

Malignus histiocytosis 
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C9620 

 

Malignus hízósejtes daganat 

C9630 

 

Valódi histiocytás lymphoma 

C9670 

 

A nyirok és vérképző szövetek egyéb meghatározott rosszind. daganata 

C9690 

 

A nyirok és vérképző szövetek rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C9691 

 

Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban 

C97H0 

 

Független többszörös lokalizációk (elsődleges) rosszindulatú daganata 

D0000 

 

Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája 

D0010 

 

Nyelőcső in situ carcinomája 

D0020 

 

Gyomor in situ carcinomája 

D0100 

 

Vastagbél in situ carcinomája 

D0110 

 

Rectosigmoidalis átmenet in situ carcinomája 

D0120 

 

Végbél in situ carcinomája 

D0130 

 

Végbélnyílás és csatornájának in situ carcinomája 

D0140 

 

A bél egyéb és nem meghatározott szakaszainak in situ carcinomája 

D0150 

 

Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája 

D0170 

 

Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája 

D0190 

 

Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n. 

D0200 

 

Gége in situ carcinomája 

D0210 

 

Légcső in situ carcinomája 

D0220 

 

Hörgő és tüdő in situ carcinomája 

D0230 

 

A légzőrendszer egyéb részeinek in situ carcinomája 

D0240 

 

Légzőrendszer in situ carcinomája, k.m.n. 

D0300 

 

Az ajak in situ melanomája 

D0310 

 

A szemhéj, szemzug in situ melanomája 

D0320 

 

A fül és a külső hallójárat in situ melanomája 

D0330 

 

Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája 

D0340 

 

A hajas fejbőr és a nyak in situ melanomája 

D0350 

 

A törzs in situ melanomája 

D0360 

 

A felső végtag és a váll in situ melanomája 

D0370 

 

Az alsó végtag és a csípő in situ melanomája 

D0380 

 

Egyéb lokalizációjú in situ melanoma 

D0390 

 

Melanoma in situ k.m.n. 

D0400 

 

Az ajak bőrének in situ rákja 

D0410 

 

A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja 

D0420 

 

A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja 

D0430 

 

Az arc egyéb és meghatározatlan részének bőrének in situ rákja 

D0440 

 

A hajas fejbőr és a nyak bőrének in situ rákja 

D0450 

 

A törzs bőrének in situ rákja 

D0460 

 

A felső végtag és a váll bőrének in situ rákja 

D0470 

 

Az alsó végtag és a csípő bőrének in situ rákja 

D0480 

 

A bőr egyéb lokalizációinak in situ rákja 

D0490 

 

Bőr in situ rákja, k.m.n. 

D0500 

 

Lobularis in situ carcinoma 

D0510 

 

Intraductalis in situ carcinoma 

D0570 

 

Az emlő egyéb in situ carcinomája 

D0590 

 

Az emlő in situ carcinomája k.m.n. 

D0600 

 

Endocervix in situ carcinomája 

D0610 

 

Exocervix in situ carcinomája 

D0670 

 

A méhnyak egyéb részeinek in situ carcinomája 

D0690 

 

Méhnyak in situ carcinomája, k.m.n. 

D0700 

 

Endometrium in situ carcinomája 

D0710 

 

Szeméremtest in situ carcinomája 

D0720 

 

Hüvely in situ carcinomája 

D0730 

 

Egyéb és k.m.n. női nemiszervek in situ carcinomája 

D0740 

 

Hímvessző in situ carcinomája 

D0750 

 

Prostata in situ carcinomája 

D0760 

 

Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 

D0900 

 

Húgyhólyag in situ carcinomája 

D0910 

 

Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája 
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D0920 

 

Szem in situ carcinomája 

D0930 

 

Pajzsmirigy és egyéb endocrin mirigyek in situ carcinomája 

D0970 

 

Egyéb meghatározott lokalizációjú in situ carcinoma 

D0990 

 

In situ carcinoma k.m.n. 

D1000 

 

Ajak jóindulatú daganata 

D1010 

 

Nyelv jóindulatú daganata 

D1020 

 

Szájfenék jóindulatú daganata 

D1030 

 

A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata 

D1040 

 

Mandula jóindulatú daganata 

D1050 

 

A szájgarat egyéb részeinek jóindulatú daganata 

D1060 

 

Orrgarat jóindulatú daganata 

D1070 

 

Hypopharynx jóindulatú daganata 

D1090 

 

Garat jóindulatú daganata, k.m.n. 

D1100 

 

Parotis jóindulatú daganata 

D1170 

 

Egyéb nagy nyálmirigyek jóindulatú daganata 

D1190 

 

Nagy nyálmirigy jóindulatú daganata, k.m.n. 

D1200 

 

Vakbél (coecum) jóindulatú daganata 

D1210 

 

Féregnyúlvány (appendix) jóindulatú daganata 

D1220 

 

Colon descendens jóindulatú daganata 

D1230 

 

Colon transversum jóindulatú daganata 

D1240 

 

Colon descendens jóindulatú daganata 

D1250 

 

Colon sigmoideum jóindulatú daganata 

D1260 

 

Colon k.m.n. jóindulatú daganata 

D1270 

 

Rectosigmoidealis átmenet jóindulatú daganata 

D1280 

 

Végbél jóindulatú daganata 

D1290 

 

Végbélnyílás és analis csatorna jóindulatú daganata 

D1300 

 

Nyelőcső jóindulatú daganata 

D1310 

 

Gyomor jóindulatú daganata 

D1320 

 

Patkóbél jóindulatú daganata 

D1330 

 

Vékonybél egyéb és k.m.n. részeinek jóindulatú daganata 

D1340 

 

Máj jóindulatú daganata 

D1350 

 

Májon kívüli epeutak jóindulatú daganata 

D1360 

 

Hasnyálmirigy jóindulatú daganata 

D1370 

 

Endocrin pancreas jóindulatú daganata 

D1390 

 

Emésztőrendszer rosszul meghatározott részeinek jóindulatú daganata 

D1400 

 

Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata 

D1410 

 

Gége jóindulatú daganata 

D1420 

 

Légcső jóindulatú daganata 

D1430 

 

Hörgő és tüdő jóindulatú daganata 

D1440 

 

Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 

D1500 

 

Csecsemőmirigy jóindulatú daganata 

D1510 

 

Szív jóindulatú daganata 

D1520 

 

Gátor jóindulatú daganata 

D1570 

 

Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata 

D1590 

 

Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata 

D1600 

 

Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 

D1610 

 

A felső végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 

D1620 

 

Az alsó végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 

D1621 

 

Combcsont jóindulatú daganata 

D1622 

 

Lábszárcsontok jóindulatú daganata 

D1630 

 

Az alsó végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 

D1640 

 

A koponya és az arc csontjainak jóindulatú daganata 

D1641 

 

Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata 

D1642 

 

Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata 

D1650 

 

Alsó állkapocs jóindulatú daganata 

D1660 

 

Gerinc jóindulatú daganata 

D1670 

 

Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata 

D1680 

 

Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont jóindulatú daganata 

D1690 

 

Csont és izületi porc jóindulatú daganata, k.m.n. 
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D1700 

 

A fej, az arc és a nyak bőre és subcutisa jóindulatú lipomája 

D1701 

 

A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1710 

 

A törzs bőre és subcutisa jóindulatú lipomája 

D1720 

 

A végtagok bőre és subcutisa jóindulatú lipomája 

D1730 

 

Egyéb területek bőre és subcutisa jóindulatú lipomája 

D1740 

 

Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1750 

 

Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1760 

 

Az ondóvezeték jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1770 

 

Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata 

D1790 

 

Jóindulatú zsírszöveti daganat k.m.n. 

D1800 

 

Haemangioma, bármely lokalizációban 

D1801 

 

A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája 

D1810 

 

Lymphangioma bármely lokalizációban 

D1811 

 

A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája 

D1820 

 

Juvenilis angiofibroma 

D1900 

 

A mellhártya mesothelialis szövete 

D1910 

 

A hashártya mesothelialis szövete 

D1970 

 

Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete 

D1990 

 

Mesothelialis szövet, k.m.n. 

D2000 

 

Retroperitoneum jóindulatú daganata 

D2010 

 

Peritoneum jóindulatú daganata 

D2100 

 

A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2110 

 

A felső végtag és váll kötő- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2120 

 

Az alsó végtag és csípő kötő- és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2130 

 

A mellkas kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2140 

 

A hasüreg kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2150 

 

A medence kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata (215.6) 

D2160 

 

A törzs k.m.n. kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 

D2190 

 

Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. 

D2200 

 

Az ajak festéksejtes naevusai 

D2210 

 

A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai 

D2220 

 

A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai 

D2230 

 

Az arc egyéb és k.m.n. részének festéksejtes naevusai 

D2240 

 

A hajas fejbőr és a nyak festéksejtes naevusai 

D2250 

 

A törzs festéksejtes naevusai 

D2260 

 

A felső végtag és váll festéksejtes naevusai 

D2270 

 

Az alsó végtag és csípő festéksejtes naevusai 

D2290 

 

Festéksejtes naevus k.m.n. 

D2300 

 

Ajak bőrének jóindulatú daganata 

D2310 

 

A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata 

D2320 

 

A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata 

D2330 

 

Az arc egyéb és k.m.n. részének bőrének jóindulatú daganata 

D2340 

 

A hajas fejbőr és nyak bőrének jóindulatú daganata 

D2350 

 

A törzs bőrének jóindulatú daganata 

D2360 

 

A felső végtag és váll bőrének jóindulatú daganata 

D2370 

 

Az alsó végtag és csípő bőrének jóindulatú daganata 

D2390 

 

Bőr jóindulatú daganata, k.m.n. 

D24H0 

 

Az emlő jóindulatú daganata 

D2500 

 

A méh submucosus leiomyomája 

D2510 

 

A méh intramuralis leiomyomája 

D2520 

 

A méh subserosus leiomyomája 

D2590 

 

A méh leiomyomája, k.m.n. 

D2600 

 

Méhnyak jóindulatú daganata 

D2610 

 

Méhtest jóindulatú daganata 

D2670 

 

A méh egyéb részeinek jóindulatú daganata 

D2690 

 

Méh jóindulatú daganata, k.m.n. 

D27H0 

 

A petefészek jóindulatú daganata 

D2800 

 

Szeméremtest jóindulatú daganata 

D2810 

 

Hüvely jóindulatú daganata 
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D2820 

 

Petevezető és szalagok jóindulatú daganata 

D2870 

 

Egyéb meghatározott női nemiszervek jóindulatú daganata 

D2890 

 

Női nemiszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 

D2900 

 

Hímvessző jóindulatú daganata 

D2910 

 

Prostata jóindulatú daganata 

D2920 

 

Here jóindulatú daganata 

D2930 

 

Mellékhere jóindulatú daganata 

D2940 

 

Herezacskó jóindulatú daganata 

D2970 

 

Egyéb férfi nemiszervek jóindulatú daganata 

D2990 

 

Férfi nemiszervek jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3000 

 

Vese jóindulatú daganata 

D3010 

 

Vesemedence jóindulatú daganata 

D3020 

 

Ureter jóindulatú daganata 

D3030 

 

Húgyhólyag jóindulatú daganata 

D3040 

 

Húgycső jóindulatú daganata 

D3070 

 

Egyéb húgyszervek jóindulatú daganata 

D3090 

 

Húgyszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3100 

 

Kötőhártya jóindulatú daganata 

D3110 

 

Szaruhártya jóindulatú daganata 

D3120 

 

Ideghártya jóindulatú daganata 

D3130 

 

Érhártya jóindulatú daganata 

D3140 

 

Sugártest (corpus ciliare) jóindulatú daganata 

D3150 

 

Könnymirigy és könnyvezeték jóindulatú daganata 

D3160 

 

Szemüreg k.m.n. jóindulatú daganata 

D3190 

 

Szem jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3200 

 

Agyburkok jóindulatú daganata 

D3201 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: convexitás meningeoma 

D3202 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: parasagittális meningeoma 

D3203 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: frontobasalis meningeoma 

D3204 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: kisszárny meningeoma 

D3205 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: paraselláris meningeoma 

D3206 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: tentorium meningeoma 

D3207 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: tuberculum sellae meningeoma 

D3208 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: clivus meningeoma 

D3209 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: infratentoriális meningeoma 

D320A 

 

Agyburkok jóindulatú daganata: opticushüvely vagy intraorbitális meningeoma 

D3210 

 

Gerincvelőburkok jóindulatú daganata 

D3211 

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális cervicális meningeoma 

D3212 

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális thoracalis meningeoma 

D3213 

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális lumbális meningeoma 

D3214 

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: spinális sacrális meningeoma 

D3215 

 

Gerincvelőburok jóindulatú daganata: craniospinális meningeoma 

D3290 

 

Meninx jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3300 

 

Supratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3310 

 

Infratentorialis agy jóindulatú daganata 

D3320 

 

Agy k.m.n. jóindulatú daganata 

D3330 

 

Agyidegek jóindulatú daganata 

D3340 

 

Gerincvelő jóindulatú daganata 

D3370 

 

A közp. idegrendszer egyéb meghatározott részeinek jóindulatú daganata 

D3390 

 

Központi idegrendszer jóindulatú daganata, k.m.n. 

D34H0 

 

A pajzsmirigy jóindulatú daganata 

D3500 

 

Mellékvese jóindulatú daganata 

D3510 

 

Mellékpajzsmirigy jóindulatú daganata 

D3520 

 

Agyalapi mirigy jóindulatú daganata 

D3530 

 

Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata 

D3540 

 

Tobozmirigy jóindulatú daganata 

D3550 

 

Carotis test jóindulatú daganata 

D3560 

 

Aortatest és egyéb paraganglionok jóindulatú daganata 

D3561 

 

A glomus caroticum paraganglion jóindulatú daganata 
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D3562 

 

A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata 

D3563 

 

A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata 

D3570 

 

Egyéb meghatározott endocrin mirigyek jóindulatú daganata 

D3580 

 

Több endocrin mirigy jóindulatú daganata 

D3590 

 

Endocrin mirigy jóindulatú daganata, k.m.n. 

D3600 

 

Nyirokcsomók jóindulatú daganata 

D3610 

 

Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata 

D3670 

 

Egyéb meghatározott lokalizációk jóindulatú daganata 

D3690 

 

Jóindulatú daganat, k.m.n. 

D3700 

 

Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3710 

 

Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3720 

 

Vékonybél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3730 

 

Féregnyúlvány bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3740 

 

Vastagbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3750 

 

Végbél bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3760 

 

Máj, epehólyag, epeutak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3770 

 

Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3790 

 

Emésztőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D3800 

 

Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3810 

 

Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3820 

 

Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3830 

 

Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3840 

 

Csecsemőmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3850 

 

Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3860 

 

Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D3900 

 

Méh bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3910 

 

Petefészek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3920 

 

Méhlepény bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3970 

 

Egyéb női nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D3990 

 

Női nemiszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4000 

 

Prostata bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4010 

 

Here bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4070 

 

Egyéb férfi nemiszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4090 

 

Férfi nemiszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4100 

 

Vese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4110 

 

Vesemedence bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4120 

 

Húgyvezeték (ureter) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4130 

 

Húgycső (urethra) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4140 

 

Húgyhólyag bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4170 

 

Egyéb húgyszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4190 

 

Húgyszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4200 

 

Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4210 

 

Gerincvelőburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4290 

 

Meninx bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4300 

 

Supratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4310 

 

Infratentorialis agy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4320 

 

Agy, k.m.n. bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4330 

 

Agyidegek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4340 

 

Gerincvelő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4370 

 

A közp. idegrendszer egyéb részeinek bizonytalan viselkedésű daganata 

D4390 

 

Központi idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata, k.m.n. 

D4400 

 

Pajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4410 

 

Mellékvese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4420 

 

Mellékpajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4430 

 

Agyalapi mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4440 

 

Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata 

D4450 

 

Tobozmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4460 

 

Carotis test bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4470 

 

Aortatest és egyéb paraganglionok bizonytalan viselkedésű daganata 
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D4480 

 

Több endocrin mirigyre kiterjedő bizonytalan viselkedésű daganat 

D4490 

 

Endocrin mirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

D45H0 

 

Polycythaemia vera 

D4600 

 

Refractaer anaemia igazoltan sideroblastok nélkül 

D4610 

 

Refractaer anaemia sideroblastokkal 

D4620 

 

Refractaer anaemia blast-túlsúllyal 

D4630 

 

Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval 

D4640 

 

Refractaer anaemia, k.m.n. 

D4670 

 

Egyéb myelodysplasiás syndromák 

D4690 

 

Myelodysplasiás syndroma, k.m.n. 

D4700 

 

Bizonytalan természetű histiocytás és hízósejtes daganatok 

D4710 

 

Idült myeloproliferativ betegség 

D4720 

 

Monoclonalis gammopathia 

D4730 

 

Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia 

D4770 

 

A nyirok és vérképző szövetek meghat. bizonytalan természetű daganatai 

D4790 

 

A nyirok és vérképző szövetek bizonytalan természetű daganata, k.m.n. 

D4800 

 

Csont és izületi porc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4801 

 

Combcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4802 

 

Medencecsontok, keresztcsont, farkcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4803 

 

Gerinc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4804 

 

Lábszárcsontok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4805 

 

Alsó végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4806 

 

Lapocka és felső végtag hosszú csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4807 

 

Felső végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4810 

 

Egyéb kötőszövet és lágyszövet bizonytalan viselkedésű daganata 

D4820 

 

Perif. idegek és autonom idegrendszer bizonytalan viselkedésű daganata 

D4830 

 

Retroperitoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4840 

 

Peritoneum bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4850 

 

Bőr bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4860 

 

Emlő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

D4870 

 

Egyéb meghatározott lokalizációk bizonytalan viselkedésű daganata 

D4890 

 

Bizonytalan és ismeretlen természetű daganat, k.m.n. 

D8600 

 

Tüdő sarcoidosis 

D8610 

 

Nyirokcsomó sarcoidosis 

D8620 

 

Tüdő és nyirokcsomó sarcoidosis együtt 

D8630 

 

Bőr sarcoidosis 

D8680 

 

Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban 

D8690 

 

Sarcoidosis k.m.n. 

E1040 + Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1050 

 

Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 

E1060 

 

Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1070 

 

Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1140 + Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1150 

 

Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1160 

 

Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1170 

 

Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1240 + Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövődményekkel 

E1250 

 

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1260 

 

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1270 

 

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1340 + Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövődményekkel 

E1350 

 

Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődményekkel 

E1360 

 

Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1370 

 

Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövődménnyel 

E1440 + Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövődményekkel 

E1450 

 

Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövődményekkel 

E1460 

 

Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1470 

 

Cukorbetegség k.m.n., többszörös szövődménnyel 

E6480 

 

Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei 



407 
 

Kód Jel Megnevezés 

E6600 

 

Kalóriatöbblet miatti elhízás 

E6610 

 

Gyógyszer-okozta elhízás 

E6620 

 

Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval 

E6680 

 

Egyéb elhízás 

E6690 

 

Elhízás, k.m.n. 

E6780 

 

Egyéb megjelölt túltápláltság 

E68H0 

 

A túltápláltság következményei 

E8400 

 

Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal 

E8410 

 

Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal 

E8480 

 

Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal 

E8490 

 

Fibrosis cystica, k.m.n. 

F1010 

 

Alkohol okozta káros használat (abuzus) 

F4540 

 

Állandó szomatoform fájdalom zavar 

G0000 

 

Haemophilus agyhártyagyulladás 

G0010 

 

Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0020 

 

Streptococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0030 

 

Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0080 

 

Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás 

G0090 

 

Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n. 

G01H0 * Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

G0200 * Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben 

G0210 * Agyhártyagyulladás mycosisokban 

G0280 * Agyhártyagyulladás egyéb más. oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

G0300 

 

Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás 

G0310 

 

Idült agyhártyagyulladás 

G0320 

 

Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret] 

G0380 

 

Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás 

G0390 

 

Agyhártyagyulladás k.m.n. 

G0400 

 

Heveny disszeminált agyvelőgyulladás 

G0410 

 

Trópusi spasticus paraplegia 

G0420 

 

Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480 

 

Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0490 

 

Encephalitis, myelitis és encephalomyelitis k.m.n. 

G0500 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 

G0580 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 

G0600 

 

Intracranialis tályog és granuloma 

G0610 

 

Intraspinalis tályog és granuloma 

G0620 

 

Extraduralis és subduralis tályog k.m.n. 

G07H0 *  Intracranialis, intraspinalis tályog, granuloma másh. o. betegségekben 

G08H0 

 

Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis 

G09H0 

 

A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei 

G10H0 

 

Huntington-kór 

G1100 

 

Veleszületett, non-progressiv ataxia 

G1110 

 

Korai kisagyi ataxia 

G1120 

 

Késői kezdetű kisagyi ataxia 

G1130 

 

Kisagyi ataxia károsodott DNA replicatióval 

G1140 

 

Öröklődő spasticus paraplegia 

G1180 

 

Egyéb öröklődő ataxiák 

G1190 

 

Öröklődő ataxia k.m.n. 

G1200 

 

Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann] 

G1210 

 

Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás 

G1220 

 

Mozgató neuron megbetegedés 

G1280 

 

Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák 

G1290 

 

Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. 

G1300 * Paraneoplasticus neuromyopathia és neuropathia 

G1310 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása daganatos betegségekben 

G1320 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása myxoedemában (E00.1+) 
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G1380 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása egyéb másh.o. bet.gekben 

G20H0 

 

Parkinson-kór 

G2100 

 

Rosszindulatú neurolepticus syndroma 

G2110 

 

Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus 

G2120 

 

Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus 

G2130 

 

Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus 

G2180 

 

Egyéb másodlagos parkinsonismus 

G2190 

 

Másodlagos parkinsonismus k.m.n. 

G22H0 * Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben 

G2300 

 

Hallervorden-Spatz betegség 

G2310 

 

Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia 

G2320 

 

Striatonigralis elfajulás 

G2380 

 

A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései 

G2390 

 

A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége 

G2400 

 

Gyógyszer kiváltotta dystonia 

G2410 

 

Idiopathiás familiaris dystonia 

G2420 

 

Idiopathiás nem-familiaris dystonia 

G2430 

 

Spasticus torticollis 

G2440 

 

Idiopathiás orofacialis dystonia 

G2450 

 

Szemhéjgörcs (blepharospasmus) 

G2480 

 

Egyéb dystonia 

G2490 

 

Dystonia, k.m.n. 

G2500 

 

Essentialis tremor 

G2510 

 

Gyógyszer-indukálta tremor 

G2520 

 

Egyéb meghatározott tremorok 

G2530 

 

Myoclonus 

G2540 

 

Gyógyszer-indukálta chorea 

G2550 

 

Egyéb chorea 

G2560 

 

Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek 

G2580 

 

Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek 

G2590 

 

Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n. 

G3100 

 

Körülírt agyi sorvadás 

G3110 

 

Aggkori agyi elfajulás, m.n.o. 

G3120 

 

Alkohol okozta központi idegrendszeri elfajulás 

G3180 

 

Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek 

G3190 

 

Idegrendszeri elfajulásos betegség k.m.n. 

G3200 * A gerincvelő szubakut kombinált elfajulása másh. o. betegségekben 

G3280 * A közp. idegrendszer egyéb meghat. elváltozásai más. o. betegségekben 

G35H0 

 

Sclerosis multiplex 

G3600 

 

A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic] 

G3610 

 

Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst] 

G3680 

 

Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio 

G3690 

 

Heveny, disszeminált demyelinisatio, k.m.n. 

G3700 

 

Diffúz sclerosis 

G3710 

 

A corpus callosum centrális demyelinisatiója 

G3720 

 

A híd centrális myelinolysise 

G3730 

 

Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében 

G3740 

 

Félheveny nekrotizáló myelitis 

G3750 

 

Koncentrikus sclerosis [Baló] 

G3780 

 

A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei 

G3790 

 

A központi idegrendszer demyelinisatiós betegsége k.m.n. 

G4600 * Arteria cerebri media syndroma (I66.0+) 

G4610 * Arteria cerebri anterior syndroma (I66.1+) 

G4620 * Arteria cerebri posterior syndroma (I66.2+) 

G4630 * Agytörzsi szélütés (stroke) syndroma (I60-I67+) 

G4640 * Kisagyi stroke syndroma (I60-I67+) 

G4650 * Tisztán motoros lacunaris syndroma (I60-I67+) 

G4660 * Tisztán szenzoros lacunáris syndroma (I60-I67+) 

G4670 * Egyéb lacunáris syndromák (I60-I67+) 
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G4680 * Egyéb éreredetű agyi syndromák agyi érbetegségekben (I60-I67+) 

G5200 

 

A szaglóideg rendellenességei 

G5210 

 

A n. glossopharyngeus rendellenességei 

G5220 

 

A n. vagus rendellenességei 

G5230 

 

A n. hypoglossus rendellenességei 

G5270 

 

Több agyideg rendellenességei 

G5280 

 

Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei 

G5290 

 

Agyideg rendellenesség k.m.n. 

G5400 

 

Plexus brachialis rendellenességek 

G5450 

 

Amyotrophia neuralgica 

G5490 

 

Gyök és plexus rendellenesség k.m.n. 

G5500 * Gyök és plexus kompressziók daganatos megbetegedésekben (C00-D48+) 

G5510 * Gyök és plexus kompressziók csigolya közti porckorong betegségekben 

G5520 * Gyök és plexus kompressziók spondylosisban (M47.-+) 

G5530 * Gyök és plexus kompressziók egyéb háti bántalmakban (M45-M46+, M48.-+) 

G5580 * Egyéb gyök és plexus kompressziók egyéb másh. oszt. betegségekben 

G5600 

 

Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma 

G5610 

 

A n. medianus egyéb károsodásai 

G5620 

 

A n. ulnaris károsodása 

G5630 

 

A. n. radialis károsodása 

G5640 

 

Causalgia 

G5680 

 

A felső végtag egyéb mononeuropathiái 

G5690 

 

Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n. 

G5700 

 

A n. ischiadicus károsodása 

G5710 

 

Meralgia paraesthetica 

G5720 

 

A. n. femoralis károsodása 

G5730 

 

A n. popliteus lat. károsodása 

G5740 

 

A n. popliteus int. károsodása 

G5750 

 

Tarsalis alagút syndroma 

G5760 

 

A n. plantaris károsodása 

G5780 

 

Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái 

G5790 

 

Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n. 

G5890 

 

Mononeuropathia, k.m.n. 

G5900 * Diabeteses mononeuropathia (E10-E14 +közös .4 negyedik karakterrel) 

G5980 * Egyéb mononeuropathia máshova osztályozott betegségekben 

G6000 

 

Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom 

G6010 

 

Refsum betegség 

G6020 

 

Örökletes ataxiához társuló idegbántalom 

G6030 

 

Idiopathiás progresszív neuropathia 

G6080 

 

Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak 

G6090 

 

Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n. 

G6100 

 

Guillain-Barré-syndroma 

G6110 

 

Serum neuropathia 

G6180 

 

Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 

 

Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6200 

 

Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210 

 

Alkoholos polyneuropathia 

G6220 

 

Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280 

 

Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6290 

 

Polyneuropathia k.m.n. 

G6300 * Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben 

G6310 * Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G6320 * Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 

G6330 * Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 

G6340 * Polyneuropathia táplálkozási hiány-syndromákban (E40-E64+) 

G6350 * Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) 

G6360 * Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) 

G6380 * Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben 

G64H0 

 

A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései 
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G7000 

 

Myasthenia gravis 

G7010 

 

Toxikus myoneuralis megbetegedések 

G7020 

 

Veleszületett és fejlődési myasthenia 

G7080 

 

Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek 

G7090 

 

Myoneuralis rendellenesség, k.m.n. 

G7100 

 

Izom dystrophia 

G7110 

 

Myotoniás rendellenességek 

G7120 

 

Veleszületett myopathiák 

G7130 

 

Mitochondrialis izombántalom m.n.o. 

G7180 

 

Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei 

G7190 

 

Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n. 

G7200 

 

Gyógyszer okozta izombántalom 

G7210 

 

Alkoholos izombántalom 

G7220 

 

Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom 

G7230 

 

Periódikus bénulás 

G7240 

 

Gyulladásos myopathia m.n.o. 

G7280 

 

Egyéb meghatározott myopathiák 

G7290 

 

Myopathia k.m.n. 

G7300 * Myastheniás syndromák endocrin betegségekben 

G7310 * Eaton-Lambert-syndroma (C80+) 

G7320 * Egyéb myastheniás syndromák daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G7330 * Myastheniás syndromák máshova osztályozott betegségekben 

G7340 * Izombántalom máshova osztályozott fertőző és parazitás betegségekben 

G7350 * Izombántalom endocrin betegségekben 

G7360 * Izombántalom anyagcsere betegségekben 

G7370 * Izombántalom máshova osztályozott betegségekben 

G8000 

 

Spasticus agyi bénulás 

G8010 

 

Spasticus kétoldali bénulás 

G8020 

 

Csecsemőkori féloldali bénulás 

G8030 

 

Dyskineticus agyi bénulás 

G8040 

 

Ataxiás agyi bénulás 

G8080 

 

Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G8090 

 

Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

G8100 

 

Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110 

 

Féloldali spasticus bénulás 

G8190 

 

Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 

 

Petyhüdt paraplegia 

G8210 

 

Spasticus paraplegia 

G8220 

 

Paraplegia k.m.n. 

G8230 

 

Petyhüdt tetraplegia 

G8240 

 

Spasticus tetraplegia 

G8250 

 

Tetraplegia k.m.n. 

G8300 

 

Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 

 

Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 

 

Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 

 

Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 

 

Cauda equina syndroma 

G8380 

 

Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 

 

Bénulásos syndroma k.m.n. 

G9100 

 

Kommunikáló hydrocephalus 

G9110 

 

Elzáródásos hydrocephalus 

G9120 

 

Normál nyomású hydrocephalus 

G9130 

 

Sérülést követő hydrocephalus k.m.n. 

G9180 

 

Egyéb hydrocephalus 

G9190 

 

Hydrocephalus k.m.n. 

G9300 

 

Agyi tömlők (cysták) 

G9310 

 

Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9320 

 

Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 

G9330 

 

Vírusfertőzés utáni kifáradásos tünetegyüttes 
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G9340 

 

Encephalopathia k.m.n. 

G9350 

 

Agyi nyomásfokozódás 

G9360 

 

Agyvizenyő 

G9370 

 

Reye-syndroma 

G9380 

 

Egyéb meghatározott agyi megbetegedések 

G9390 

 

Agyi rendellenesség k.m.n. 

G9500 

 

Syringomyelia és syringobulbia 

G9510 

 

Ér-eredetű gerincvelői bántalmak 

G9520 

 

Gerincvelő kompresszió k.m.n. 

G9580 

 

A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei 

G9590 

 

A gerincvelő nem-meghatározott betegsége 

G9690 

 

A központi idegrendszer betegsége k.m.n. 

G9780 

 

A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei 

I0100 

 

Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 

 

Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 

 

Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 

 

Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 

 

Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 

 

A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 

 

A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 

 

A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 

 

A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 

 

A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 

 

Rheumás aorta szűkület 

I0610 

 

Rheumás aorta elégtelenség 

I0620 

 

Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 

 

Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 

 

Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 

 

A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 

 

A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 

 

Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 

 

A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 

 

A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 

 

A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 

 

A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 

 

Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 

 

Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 

 

Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 

 

Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I0900 

 

Rheumás szívizomgyulladás 

I0910 

 

A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n. 

I0920 

 

Idült rheumás szívburokgyulladás 

I0980 

 

Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek 

I0990 

 

Rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I10H0 

 

Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 

I1100 

 

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1190 

 

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 

I1300 

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1310 

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 

I1320 

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I1390 

 

Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 

I2100 

 

Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 

 

Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 

 

Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 

 

Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 

 

Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 

 

Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 

I2191 

 

Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 

 

Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 
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I2210 

 

Ismétlődő inferior szívizomelhalás 

I2280 

 

Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 

 

Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2510 

 

Atheroscleroticus szívbetegség 

I2520 

 

Régi szívizomelhalás 

I2790 

 

Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 

I3300 

 

Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 

I3390 

 

Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n. 

I3400 

 

A kéthegyű billentyű elégtelensége 

I3410 

 

A kéthegyű billentyű prolapsusa 

I3420 

 

Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 

I3480 

 

A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei 

I3490 

 

A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n. 

I3500 

 

Az aorta (billentyű) szűkülete 

I3510 

 

Az aorta (billentyű) elégtelensége 

I3520 

 

Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel 

I3580 

 

Az aortabillentyű egyéb rendellenességei 

I3590 

 

Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n. 

I3600 

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete 

I3610 

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége 

I3620 

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel 

I3680 

 

A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei 

I3690 

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n. 

I3700 

 

A pulmonalis billentyű szűkülete 

I3710 

 

A pulmonalis billentyű elégtelensége 

I3720 

 

A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I3780 

 

A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei 

I3790 

 

Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n. 

I38H0 

 

Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott 

I4400 

 

Elsőfokú pitvar-kamrai block 

I4410 

 

Másodfokú pitvar-kamrai block 

I4420 

 

Teljes pitvar-kamrai block 

I4430 

 

Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n. 

I4440 

 

Bal elülső fascicularis block 

I4450 

 

Bal hátsó fascicularis block 

I4460 

 

Egyéb és nem meghatározott fascicularis block 

I4470 

 

Bal Tawara-szár-block, k.m.n. 

I4500 

 

Jobb Tawara-szár block 

I4510 

 

Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block 

I4520 

 

Bifascicularis block 

I4530 

 

Trifascicularis block 

I4540 

 

Intraventricularis block 

I4550 

 

Egyéb meghatározott szívblock 

I4560 

 

Pre-excitatiós syndroma 

I4580 

 

Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok 

I4590 

 

Ingervezetési zavar, k.m.n. 

I4710 

 

Supraventricularis tachycardia 

I4720 

 

Kamrai tachycardia 

I4790 

 

Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 

I48H0 

 

Pitvari fibrillatio és flutter 

I4900 

 

Kamra fibrillatio és flutter 

I4910 

 

Pitvari extrasystole 

I4920 

 

Junctionalis extrasystole 

I4930 

 

Kamrai extrasystole 

I4940 

 

Egyéb és nem meghatározott extrasystole 

I4950 

 

Sick sinus syndroma 

I4980 

 

Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 

I4990 

 

Szívritmuszavar, k.m.n. 

I5100 

 

Szerzett sövénydefektus 
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I5110 

 

Ínhúrszakadás, m.n.o. 

I5120 

 

Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 

I5130 

 

Szívüregi thrombosis, m.n.o. 

I6000 

 

Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 

I6010 

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 

I6020 

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 

I6030 

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 

I6040 

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 

I6050 

 

Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 

I6060 

 

Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 

I6070 

 

Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából 

I6080 

 

Egyéb subarachnoidealis vérzés 

I6081 

 

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

I6082 

 

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

I6083 

 

Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

I6084 

 

A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 

I6085 

 

A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 

I6086 

 

A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 

I6090 

 

Subarachnoidealis vérzés, k.m.n. 

I6100 

 

Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 

I6110 

 

Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 

I6120 

 

Agyállományi vérzés féltekében, k.m.n. 

I6130 

 

Agyállományi vérzés agytörzsben 

I6140 

 

Agyállományi vérzés kisagyban 

I6150 

 

Agyállományi vérzés agykamrában 

I6160 

 

Agyállományi vérzés több lokalizációban 

I6180 

 

Agyállományi vérzés, egyéb 

I6190 

 

Agyállományi vérzés, k.m.n. 

I6200 

 

Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 

I6210 

 

Extraduralis vérzés 

I6290 

 

Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 

I6300 

 

Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6310 

 

Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6320 

 

Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6330 

 

Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6340 

 

Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6350 

 

Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6360 

 

Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 

I6380 

 

Agyi infarctus, egyéb 

I6390 

 

Agyi infarctus, k.m.n. 

I64H0 

 

Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 

I6500 

 

Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 

I6501 

 

Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6502 

 

Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6510 

 

Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 

I6520 

 

Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete 

I6521 

 

Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6522 

 

Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6530 

 

A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete 

I6580 

 

Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete 

I6590 

 

Egyéb, k.m.n. praecerebralis ütőerek elzáródása és szűkülete 

I6600 

 

Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete 

I6610 

 

Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete 

I6620 

 

Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete 

I6630 

 

Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete 

I6640 

 

Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete 

I6680 

 

Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete 

I6690 

 

Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete 

I6700 

 

Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója 
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I6710 

 

Agyi aneurysma, nem-rupturált 

I6711 

 

Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája 

I6712 

 

Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája 

I6713 

 

Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája 

I6714 

 

Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája 

I6715 

 

Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája 

I6716 

 

Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája 

I6720 

 

Agyi arteriosclerosis 

I6730 

 

Progressiv vascularis leukoencephalopathia 

I6740 

 

Hypertensiv encephalopathia 

I6750 

 

Moyamoya-betegség 

I6760 

 

A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 

I6770 

 

Agyi ütőérgyulladás, m.n.o. 

I6780 

 

Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek 

I6781 

 

Nem traumás carotideo cavernosus fistula 

I6790 

 

Cerebrovascularis betegség, k.m.n. 

I6800 * Agyi amyloid érbetegség (E85.-+) 

I6810 * Agyi ütőérgyulladás, máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

I6820 * Agyi ütőérgyulladás egyéb máshova osztályozott betegségekben 

I6880 * Egyéb cerebrovascularis rendellenességek máshova oszt. betegségekben 

I6900 

 

Pókhálóhártya alatti vérzés következményei 

I6910 

 

Agyállományi vérzés következményei 

I6920 

 

Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei 

I6930 

 

Agyi infarctus következményei 

I6940 

 

Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei 

I6980 

 

Egyéb és k.m.n. cerebrovascularis betegségek következményei 

I7000 

 

Az aorta atherosclerosisa 

I7010 

 

A veseütőér atherosclerosisa 

I7020 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7021 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I. 

I7022 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II. 

I7023 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III. 

I7024 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV. 

I7080 

 

Egyéb ütőerek atherosclerosisa 

I7090 

 

Általános és, k.m.n. atherosclerosis 

I7100 

 

Az aorta [bármely részének] dissectiója 

I7110 

 

A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7120 

 

A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7130 

 

A hasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7140 

 

A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7150 

 

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt 

I7160 

 

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül 

I7180 

 

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt 

I7190 

 

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül 

I7200 

 

Arteria carotis aneurysma 

I7210 

 

A felső végtag ütőereinek aneurysmája 

I7220 

 

Az arteria renalis aneurysmája 

I7230 

 

Az arteria iliaca aneurysmája 

I7240 

 

Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7280 

 

Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája 

I7290 

 

Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma 

I7300 

 

Raynaud-syndroma 

I7301 

 

Raynaud-syndroma, primer 

I7302 

 

Raynaud-syndroma, secunder 

I7309 

 

Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310 

 

Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7380 

 

Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 

I7390 

 

Perifériás érbetegség, k.m.n. 

I7400 

 

A hasi aorta emboliája és rögösödése 
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I7410 

 

Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 

 

A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 

 

Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 

 

Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 

I7450 

 

Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 

 

Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 

 

K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7700 

 

Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 

 

Ütőérszűkület 

I7711 

 

Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720 

 

Ütőér repedés 

I7730 

 

Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740 

 

Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750 

 

Ütőér elhalás 

I7760 

 

Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 

 

Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 

 

Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

I7800 

 

Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica 

I7810 

 

Naevus (nem-daganatos) 

I7880 

 

A hajszálerek egyéb betegségei 

I7890 

 

A hajszálerek betegsége, k.m.n. 

I8080 

 

Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken 

I8081 

 

Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise 

I8090 

 

Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú 

I8280 

 

Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa 

I8281 

 

Véna iliaca emboliája és thrombosisa 

I8282 

 

Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa 

I8283 

 

Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa 

I8286 

 

Véna subclavia emboliája és thrombosisa 

I8287 

 

Véna axillaris emboliája és thrombosisa 

I8300 

 

Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel 

I8320 

 

Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással 

I8800 

 

Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás 

I8810 

 

Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist 

I8880 

 

Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás 

I8890 

 

Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 

I8900 

 

Lymphoedema 

I8901 

 

Lymphoedema, m.n.o. 

I8902 

 

Lymphangiectasia 

I8903 

 

Lymphoedema chronica 

I8910 

 

Nyirokérgyulladás 

I8980 

 

Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghat. nem fert. eredetű betegségei 

I8990 

 

Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, nem fert. rendellenessége, k.m.n. 

I9790 

 

A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n. 

I99H0 

 

A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei 

J4310 

 

Panlobaris emphysema 

J4320 

 

Centrilobularis emphysema 

J4380 

 

Egyéb emphysema 

J4390 

 

Emphysema, k.m.n. 

J4480 

 

Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség 

J4490 

 

Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n. 

J4500 

 

Főként allergiás asthma 

J4510 

 

Nem-allergiás asthma 

J4580 

 

Kevert asthma 

J4590 

 

Asthma, k.m.n. 

J60H0 

 

Szénbányászok pneumoconiosisa 

J61H0 

 

Asbest és egyéb ásványi rostok okozta pneumoconiosis 

J6200 

 

Pneumoconiosis talcum(por)-tól 

J6280 

 

Pneumoconiosis kvarctartalmú egyéb poroktól 
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J6300 

 

Aluminosis (tüdő-) 

J6310 

 

Bauxit-fibrosis (tüdő-) 

J6320 

 

Berylliosis 

J6330 

 

Grafit-fibrosis (tüdő) 

J6340 

 

Siderosis 

J6350 

 

Stannosis 

J6380 

 

Egyéb meghatározott szervetlen por okozta pneumoconiosis 

J64H0 

 

Nem-meghatározott pneumoconiosis 

J6600 

 

Byssinosis 

J6610 

 

Lenmunkás betegség 

J6620 

 

Cannabinosis (indiai kender okozta légúti betegség) 

J6680 

 

Légúti betegség egyéb meghatározott szerves portól 

J6700 

 

Farmer-tüdő 

J6710 

 

Bagassosis 

J6720 

 

Madárkedvelők tüdőbetegsége 

J6730 

 

Suberosis 

J6740 

 

Malátacsíráztató tüdő 

J6750 

 

Gombatenyésztők tüdőbetegsége 

J6760 

 

Juharfa-munkás tüdő 

J6770 

 

Légkondicionáló és légnedvesítő okozta tüdőbetegség 

J7010 

 

Sugárzás okozta idült és egyéb pulmonalis tünetek 

J7030 

 

Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek 

J7040 

 

Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n. 

J82H0 

 

Pulmonalis eosinophilia, m.n.o. 

J8400 

 

Alveolaris és parietoalveolaris állapotok 

J8410 

 

Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal 

J8411 

 

Idiopathiás tüdőfibrosis 

J8480 

 

Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek 

J8490 

 

Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n. 

K20H0 

 

Nyelőcsőgyulladás 

K2100 

 

Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel 

K2190 

 

Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül 

K2200 

 

Achalasia 

K2210 

 

Nyelőcsőfekély 

K2220 

 

Nyelőcső obstructio 

K2230 

 

Nyelőcsőátfúródás 

K2240 

 

A nyelőcső dyskinesise 

K2250 

 

Nyelőcső-diverticulum, szerzett 

K2260 

 

Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma 

K2280 

 

A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei 

K2290 

 

A nyelőcső betegsége k.m.n. 

K2500 

 

Gyomorfekély heveny vérzéssel 

K2510 

 

Gyomorfekély heveny átfúródással 

K2520 

 

Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással 

K2530 

 

Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2540 

 

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 

K2550 

 

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással 

K2560 

 

Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással 

K2570 

 

Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2590 

 

Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2600 

 

Nyombélfekély heveny vérzéssel 

K2610 

 

Nyombélfekély heveny átfúródással 

K2620 

 

Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással 

K2630 

 

Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2640 

 

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 

K2650 

 

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással 

K2660 

 

Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással 

K2670 

 

Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2690 

 

Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 
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K2800 

 

Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel 

K2810 

 

Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással 

K2820 

 

Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással 

K2830 

 

Gastrojejunalis fekély heveny vérzés-átfúródás nélkül 

K2840 

 

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 

K2850 

 

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással 

K2860 

 

Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással 

K2870 

 

Gastrojejunalis fekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 

K2890 

 

Gastrojejunalis fekély, nem heveny, nem idült, vérzés-átfúródás nélkül 

K3120 

 

A gyomor homokóra-szűkülete 

K3150 

 

Nyombélszűkület 

K3160 

 

Gyomor- és nyombélsipoly 

K5000 

 

A vékonybél Crohn-betegsége 

K5001 

 

Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség 

K5002 

 

Vékonybél Crohn betegség fisztulával 

K5010 

 

A vastagbél Crohn-betegsége 

K5011 

 

Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség 

K5012 

 

Vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5080 

 

Crohn-betegség, egyéb 

K5081 

 

Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség 

K5082 

 

Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5090 

 

Crohn-betegség, k.m.n. 

K5100 

 

Enterocolitis ulcerosa (chronica) 

K5110 

 

Ileocolitis ulcerosa (chronica) 

K5120 

 

Proctitis ulcerosa (chronica) 

K5130 

 

Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica) 

K5140 

 

Pseudopolyposis intestini crassi 

K5150 

 

Proctocolitis mucosa 

K5180 

 

Colitis ulcerosa egyéb 

K5190 

 

Colitis ulcerosa k.m.n. 

K5200 

 

Irradiatio utáni gastroenteritis és colitis 

K5210 

 

Toxikus gastroenteritis és colitis 

K5220 

 

Allergiás és nutritionalis gastroenteritis és colitis 

K5280 

 

Egyéb meghatározott nem-fertőzéses gastroenteritis és colitis 

K5290 

 

Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis 

K5500 

 

A belek heveny vascularis rendellenességei 

K5510 

 

A belek idült vascularis rendellenességei 

K5520 

 

A vastagbél angiodysplasiája 

K5580 

 

A belek egyéb vascularis rendellenességei 

K5590 

 

A belek vascularis rendellenessége k.m.n. 

K5600 

 

Hűdéses bélelzáródás (ileus paralyticus) 

K5610 

 

Bélbetüremkedés 

K5620 

 

Volvulus 

K5630 

 

Epekő ileus 

K5640 

 

Egyéb bél-impactiók 

K5650 

 

Bélösszenövések [kötegek] okozta bélelzáródás 

K5660 

 

Egyéb és nem meghatározott bélelzáródás 

K5670 

 

Bélelzáródás k.m.n. 

K5700 

 

A vékonybél diverticulosisa átfúródással és tályoggal 

K5710 

 

A vékonybél diverticulosisa átfúródás vagy tályog nélkül 

K5720 

 

Vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal 

K5730 

 

Vastagbél diverticulosis, átfúródás vagy tályog nélkül 

K5740 

 

Vékony- és vastagbél diverticulosis, átfúródással és tályoggal 

K5750 

 

Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül 

K5780 

 

A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródással és tályoggal 

K5790 

 

A bél k.m.n. részének diverticulosisa, átfúródás vagy tályog nélkül 

K6300 

 

Béltályog 

K6310 

 

Bélátfúródás (nem traumás) 

K6320 

 

Bélsipoly 
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K6330 

 

Bélfekély 

K6340 

 

Enteroptosis 

K6380 

 

A belek egyéb meghatározott betegségei 

K6390 

 

Bélbetegség k.m.n. 

K7000 

 

Alkoholos zsírmáj 

K7010 

 

Alkoholos májgyulladás 

K7020 

 

Alkoholos májfibrosis és májsclerosis 

K7030 

 

Alkoholos májzsugorodás 

K7040 

 

Alkoholos májelégtelenség 

K7090 

 

Alkoholos májbetegség, k.m.n. 

K7100 

 

Toxikus májbetegség epepangással 

K7110 

 

Toxikus májbetegség, májelhalással 

K7120 

 

Toxikus májbetegség heveny májgyulladással 

K7130 

 

Toxikus májbetegség perzisztáló idült májgyulladással 

K7140 

 

Toxikus májbetegség krónikus lobularis hepatitissel 

K7150 

 

Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitissel 

K7160 

 

Toxikus májbetegség hepatitissel, m.n.o. 

K7170 

 

Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal 

K7180 

 

Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel 

K7190 

 

Toxikus májbetegség, k.m.n. 

K7200 

 

Heveny és szubakut májelégtelenség 

K7210 

 

Idült májelégtelenség 

K7290 

 

Májelégtelenség, k.m.n. 

K7300 

 

Krónikus perzisztáló hepatitis, m.n.o. 

K7310 

 

Krónikus lobularis hepatitis, m.n.o. 

K7320 

 

Krónikus aktív hepatitis, m.n.o. 

K7321 

 

Lupoid hepatitis 

K7329 

 

Krónikus aktív hepatitis k.m.n 

K7380 

 

Egyéb krónikus hepatitis, m.n.o. 

K7390 

 

Krónikus hepatitis, k.m.n. 

K7400 

 

Máj-fibrosis 

K7410 

 

Máj-sclerosis 

K7420 

 

Májfibrosis sclerosissal 

K7430 

 

Primer biliaris cirrhosis 

K7440 

 

Secundaer biliaris cirrhosis 

K7450 

 

Biliaris cirrhosis, k.m.n. 

K7460 

 

Egyéb és k.m.n. májzsugorodás 

K7500 

 

Májtályog 

K7510 

 

Vena portae gyulladás 

K7520 

 

Nem specifikus reaktív májgyulladás 

K7530 

 

Granulomatosus májgyulladás, m.n.o. 

K7580 

 

Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek 

K7590 

 

Gyulladásos májbetegség, k.m.n. 

K7600 

 

Zsírmáj, m.n.o. 

K7610 

 

Idült májpangás 

K7620 

 

Necrosis haemorrhagica centralis hepatis 

K7630 

 

Májinfarctus 

K7640 

 

Peliosis hepatis 

K7650 

 

Venoocclusiv májbetegség 

K7660 

 

Portalis hypertensio 

K7670 

 

Hepatorenalis syndroma 

K7680 

 

A máj egyéb meghatározott megbetegedései 

K7690 

 

Májbetegség k.m.n. 

K8300 

 

Epeútgyulladás 

K8310 

 

Epevezeték-elzáródás 

K8320 

 

Epevezeték-átfúródás 

K8330 

 

Epevezeték sipoly 

K8340 

 

A sphincter Oddi görcse 

K8341 

 

A sphincter Oddi görcse 
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K8342 

 

Epekólika 

K8350 

 

Epeút cysta 

K8380 

 

Az epeutak egyéb meghatározott betegségei 

K8390 

 

Az epeutak betegsége k.m.n. 

K85H0 

 

Heveny hasnyálmirigy-gyulladás 

K8600 

 

Alkoholos idült hasnyálmirigy-gyulladás 

K8610 

 

Egyéb idült hasnyálmirigy-gyulladás 

K8620 

 

Hasnyálmirigy cysta 

K8630 

 

Hasnyálmirigy pseudocysta 

K8680 

 

A hasnyálmirigy egyéb meghatározott betegségei 

K8681 

 

Pancreas vezetékkövesség 

K8690 

 

A hasnyálmirigy betegsége k.m.n. 

K9000 

 

Coeliakia 

K9001 

 

Glutén-szenzitív enteropathia 

K9009 

 

Coeliakia k.m.n. 

K9010 

 

Trópusi sprue 

K9020 

 

Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o. 

K9030 

 

Steatorrhoea pancreatica 

K9040 

 

Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o. 

K9080 

 

Egyéb felszívódási zavar 

K9081 

 

Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 

K9082 

 

Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 

K9090 

 

Felszívódási zavar k.m.n. 

K9110 

 

Gyomorműtét utáni syndromák 

K9120 

 

Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. 

K9121 

 

1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150 cm, jejunosztomával) 

K9122 

 

2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60 cm, részleges vastagbélhiány) 

K9123 

 

3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30 cm, intakt vastagbél) 

K9124 

 

Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert 

K9150 

 

Postcholecystectomiás syndroma 

L0800 

 

Pyoderma 

L0810 

 

Erythrasma 

L0880 

 

A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 

L0890 

 

A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 

M0000 

 

Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0010 

 

Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0020 

 

Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0080 

 

Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis 

M0090 

 

Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 

M0100 * Meningococcus okozta izületi gyulladás (A39.8+) 

M0110 * Gümőkór okozta izületi gyulladás (A18.0+) 

M0120 * Arthritis Lyme-kórban (A69.2+) 

M0130 * Ízületi gyulladás egyéb máshová osztályozott bakteriális betegségekben 

M0140 * Rubeolás izületi gyulladás (B06.8+) 

M0150 * Ízületi gyulladás egyéb, máshová osztályozott vírusbetegségekben 

M0160 * Ízületi gyulladás gombás fertőzésekben (B35-B49+) 

M0180 * Arthritis egyéb, máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

M0200 

 

Arthropathia intestinalis bypass után 

M0210 

 

Dysenteriát követő arthropathia 

M0220 

 

Postimmunisatiós arthropathia 

M0230 

 

Reiter-betegség 

M0280 

 

Egyéb reaktív arthropathiák 

M0290 

 

Reaktív arthropathia, k.m.n. 

M0300 * Meningococcus fertőzést követő arthritis (A39.8+) 

M0310 * Syphilises fertőzést követő arthropathia 

M0320 * Egyéb fertőzés utáni arthropathia máshová oszt. betegségekben 

M0360 * Reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben 

M0500 

 

Felty-syndroma 

M0510 + Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 
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M0520 

 

Rheumatoid érgyulladás 

M0530 + Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével 

M0580 

 

Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis 

M0590 

 

Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n. 

M0600 

 

Seronegativ rheumatoid arthritis 

M0610 

 

Felnőttkori kezdetű Still-betegség 

M0620 

 

Rheumatoid bursitis 

M0630 

 

Rheumatoid csomó 

M0640 

 

Gyulladásos polyarthropathia 

M0680 

 

Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis 

M0690 

 

Rheumatoid arthritis, k.m.n. 

M0700 * Distalis interphalangealis izületet érintő arthropathia psoriatica 

M0710 * Arthritis mutilans (L40.5+) 

M0720 * Spondylitis psoriatica (L40.5+) 

M0730 * Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+) 

M0740 * Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+) 

M0750 * Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+) 

M0760 * Egyéb enteropathiás arthropathiák 

M0800 

 

Fiatalkori reumás izületi gyulladás 

M0810 

 

Fiatalkori spondylitis ankylopoetica 

M0820 

 

Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis 

M0830 

 

Fiatalkori seronegativ polyarthritis 

M0840 

 

Kevés izületet érintő fiatalkori izületi gyulladás 

M0880 

 

Egyéb fiatalkori izületi gyulladás 

M0890 

 

Fiatalkori izületi gyulladás, k.m.n. 

M0900 * Fiatalkori izületi gyulladás psoriasisban (L40.5+) 

M0910 * Fiatalkori izületi gyulladás Crohn-betegségben [enteritis regionalis] 

M0920 * Fiatalkori izületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+). 

M0980 * Fiatalkori izületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben 

M1000 

 

Idiopathiás köszvény 

M1010 

 

Ólom-kiváltotta köszvény 

M1020 

 

Gyógyszer-kiváltotta köszvény 

M1030 

 

Vesefunkció-károsodás okozta köszvény 

M1040 

 

Egyéb másodlagos köszvény 

M1090 

 

Köszvény k.m.n. 

M1100 

 

Hydroxyapatit lerakódásos betegség 

M1110 

 

Familiaris chondrocalcinosis 

M1120 

 

Chondrocalcinosis egyéb 

M1180 

 

Egyéb, meghatározott kristály arthropathiák 

M1190 

 

Kristály arthropathia, k.m.n. 

M1200 

 

Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud] 

M1210 

 

Kaschin-Beck betegség 

M1220 

 

Villonodularis synovitis (pigmentált) 

M1230 

 

Palindrom rheumatismus 

M1240 

 

Intermittáló hydrarthrosis 

M1250 

 

Sérüléses arthropathia 

M1280 

 

Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o. 

M1300 

 

Polyarthritis, k.m.n. 

M1310 

 

Monoarthritis, m.n.o. 

M1380 

 

Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 

M1390 

 

Ízületi gyulladás, k.m.n. 

M1400 * Enzimdefektus - más öröklődő betegségek okozta köszvényes arthropathia 

M1410 * Kristály okozta arthropathia egyéb anyagcsere betegségekben 

M1420 * Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 

M1430 * Lipoid dermatoarthritis (E78.8+) 

M1440 * Arthropathia amyloidosisban (E85.-+) 

M1450 * Egyéb endocrin, táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben 

M1460 * Neuropathiás arthropathia 

M1480 * Arthropathia máshova osztályozott, meghatározott betegségekben 
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M1500 

 

Elsődleges, általánosult (osteo-)arthrosis 

M1510 

 

Heberden-csomók (arthropathiával) 

M1520 

 

Bouchard csomók (arthropathiával) 

M1530 

 

Másodlagos többizületi arthrosis 

M1540 

 

Erosiv osteoarthrosis 

M1580 

 

Egyéb polyarthrosis 

M1590 

 

Polyarthrosis, k.m.n. 

M1600 

 

Elsődleges coxarthrosis, kétoldali 

M1610 

 

Egyéb elsődleges coxarthrosis 

M1620 

 

Kétoldali, dysplasia okozta coxarthrosis 

M1630 

 

Egyéb dysplasiás coxarthrosis 

M1640 

 

Kétoldali, posttraumás coxarthrosis 

M1650 

 

Egyéb posttraumás coxarthrosis 

M1660 

 

Egyéb másodlagos coxarthrosis, kétoldali 

M1670 

 

Egyéb másodlagos coxarthrosis 

M1690 

 

Coxarthrosis, k.m.n. 

M1700 

 

Elsődleges térdizületi arthrosis, kétoldali 

M1710 

 

Egyéb elsődleges térdizületi arthrosis 

M1720 

 

Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis 

M1730 

 

Egyéb posttraumás gonarthrosis 

M1740 

 

Egyéb másodlagos térdizületi arthrosis, kétoldali 

M1750 

 

Egyéb másodlagos térdizületi arthrosis 

M1790 

 

Térdizületi arthrosis, k.m.n. 

M1800 

 

Az I. carpometacarpalis izület kétoldali elsődleges arthrosisa 

M1810 

 

Az I. carpometacarpalis izület egyéb elsődleges arthrosisa 

M1820 

 

Az I. carpometacarpalis izület kétoldali posttraumás arthrosisa 

M1830 

 

Az I. carpometacarpalis izület egyéb posttraumás arthrosisa 

M1840 

 

Az I. carpometacarpalis izület egyéb, kétoldali, másodlagos arthrosisa 

M1850 

 

Az I. carpometacarpalis izület egyéb, másodlagos arthrosisa 

M1890 

 

Az I. carpometacarpalis izület arthrosisa, k.m.n. 

M1900 

 

Egyéb elsődleges arthrosis 

M1910 

 

Egyéb izületek posttraumás arthrosisa 

M1920 

 

Egyéb másodlagos arthrosis 

M1980 

 

Egyéb, meghatározott arthrosis 

M1990 

 

Arthrosis, k.m.n. 

M2000 

 

Kézujj(ak) deformitása 

M2100 

 

Valgus deformitás, m.n.o. 

M2110 

 

Varus deformitás, m.n.o. 

M2120 

 

Flexiós deformitás 

M2130 

 

Csukló vagy láb bénulása (szerzett) 

M2140 

 

Lúdtalp [pes planus] (szerzett) 

M2150 

 

Szerzett karomállású kéz, tuskókéz, karomállású láb, tuskóláb 

M2160 

 

Boka és láb egyéb szerzett deformitásai 

M2170 

 

Végtaghossz különbsége (szerzett) 

M2180 

 

A végtagok egyéb, meghatározott szerzett deformitásai 

M2190 

 

Szerzett végtag deformitás, k.m.n. 

M2400 

 

Szabad test az izületben 

M2410 

 

Egyéb izületi porc rendellenességek 

M2420 

 

Szalag-rendellenesség 

M2430 

 

Pathologiás izületi dislocatio és subluxatio, m.n.o. 

M2440 

 

Az izület visszatérő dislocatiója és subluxatiója 

M2450 

 

Ízületi contractura 

M2460 

 

Ízületi ankylosis 

M2470 

 

Protrusio acetabuli 

M2480 

 

Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. 

M2490 

 

Ízületi elváltozás, k.m.n. 

M2500 

 

Haemarthros 

M2510 

 

Ízületi sipoly 

M2520 

 

Lötyögő izület 



422 
 

Kód Jel Megnevezés 

M2530 

 

Az izület egyéb instabilitása 

M2540 

 

Ízületi folyadékgyülem (effusio) 

M2550 

 

Ízületi fájdalom 

M2560 

 

Ízületi merevség, m.n.o. 

M2570 

 

Csontnövedék (osteophyta) 

M2580 

 

Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M2590 

 

Ízületi rendellenesség, k.m.n. 

M3000 

 

Polyarteritis nodosa 

M3010 

 

Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss] 

M3020 

 

Fiatalkori polyarteritis 

M3030 

 

Mucocutan nyirokcsomó syndroma [Kawasaki] 

M3080 

 

Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok 

M3100 

 

Túlérzékenységi angiitisek 

M3110 

 

Thromboticus microangiopathia 

M3120 

 

Letális midline granuloma 

M3130 

 

Wegener-féle granulomatosis 

M3140 

 

Aortaív-syndroma [Takayasu] 

M3150 

 

Óriássejtes arteritis polymyalgia rheumaticával 

M3160 

 

Egyéb óriássejtes artheritis 

M3180 

 

Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák 

M3190 

 

Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n. 

M3200 

 

Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus 

M3210 + Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével 

M3280 

 

Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái 

M3290 

 

Szisztémás lupus erythematosus, k.m.n. 

M3300 

 

Fiatalkori dermatomyositis 

M3310 

 

Egyéb dermatomyositis 

M3320 

 

Polymyositis 

M3390 

 

Dermatopolymyositis, k.m.n. 

M3400 

 

Progresszív szisztémás sclerosis 

M3410 

 

CR(E)ST-syndroma 

M3420 

 

Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis 

M3480 

 

Szisztémás sclerosis egyéb formái 

M3490 

 

Szisztémás sclerosis, k.m.n. 

M3500 

 

Sicca-syndroma [Sjögren] 

M3501 

 

Sjögren szindróma primer exocrin tünetekkel 

M3502 

 

Sjögren szindróma, primer non-exocrin tünetekkel 

M3503 

 

Sjögren szindróma, secunder 

M3509 

 

Sjögren szindróma, k.m.n. 

M3510 

 

Egyéb overlap syndromák 

M3511 

 

Kevert kötőszöveti betegség (MCTD) 

M3512 

 

Nem differenciált autoimmun syndroma 

M3513 

 

Antifoszfolipid syndroma, primer 

M3514 

 

Antifoszfolipid syndroma, secunder 

M3519 

 

Egyéb overlap syndroma k.m.n. 

M3520 

 

Behçet-kór 

M3530 

 

Polymyalgia rheumatica 

M3540 

 

Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás 

M3550 

 

Multifocalis fibrosclerosis 

M3560 

 

Panniculitis recidivans [Weber-Christian] 

M3570 

 

Hypermobilitas syndroma 

M3580 

 

A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége 

M3590 

 

A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n. 

M3600 * Dermato(poly)myositis daganatos betegségben (C00-D48+) 

M3610 * Arthropathia daganatos betegségben (C00-D48+) 

M3620 * Haemophiliás arthropathia (D66-D68+) 

M3630 * Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+) 

M3640 * Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban 

M3680 * A kötőszövet szisztémás rendellenességei másh. o. egyéb betegségekben 
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M4000 

 

Tartási kyphosis 

M4010 

 

Egyéb másodlagos kyphosis 

M4020 

 

Egyéb és nem meghatározott kyphosis 

M4030 

 

Lapos-hát syndroma 

M4040 

 

Egyéb lordosis 

M4050 

 

Lordosis, k.m.n. 

M4100 

 

Kisgyermekkori idiopathiás gerincferdülés 

M4110 

 

Fiatalkori idiopathiás gerincferdülés 

M4120 

 

Egyéb idiopathiás scoliosis 

M4130 

 

Mellkasi eredetű gerincferdülés 

M4140 

 

Ideg-izom-eredetű scoliosis 

M4150 

 

Egyéb másodlagos scoliosisok 

M4180 

 

A scoliosis egyéb formái 

M4190 

 

Scoliosis, k.m.n. 

M4200 

 

A gerinc juvenilis osteochondrosisa 

M4210 

 

A gerinc felnőttkori osteochondrosisa 

M4290 

 

A gerinc osteochondrosisa, k.m.n. 

M4300 

 

Spondylolysis 

M4310 

 

Spondylolisthesis 

M4320 

 

A gerinc egyéb ankylosisai 

M4330 

 

Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 

M4340 

 

Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 

M4350 

 

Egyéb visszatérő gerincizületi subluxatio 

M4360 

 

Ferdenyak 

M4380 

 

Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák 

M4390 

 

Deformáló dorsopathia, k.m.n. 

M45H0 

 

Spondylitis ankylopoetica 

M4600 

 

A gerinc enthesopathiái 

M4610 

 

Sacroileitis, m.n.o. 

M4620 

 

A csigolya osteomyelitise 

M4630 

 

A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 

M4640 

 

Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 

M4650 

 

Egyéb fertőzéses spondylopathiák 

M4680 

 

Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

M4690 

 

Gyulladásos spondylopathia, k.m.n. 

M4700 + Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 

M4710 

 

Egyéb spondylosis myelopathiával 

M4720 

 

Egyéb spondylosis radiculopathiával 

M4780 

 

Egyéb spondylosis 

M4790 

 

Spondylosis, k.m.n. 

M4800 

 

Gerinccsatorna szűkület 

M4810 

 

Spondylosis hyperostotica [Forestier] 

M4820 

 

A processus spinosusok összeérése (kissing spine) 

M4830 

 

Traumás spondylopathia 

M4840 

 

A csigolyák fáradásos törése 

M4850 

 

Csigolya összeroppanás, m.n.o. 

M4880 

 

Egyéb meghatározott spondylopathiák 

M4890 

 

Spondylopathia, k.m.n. 

M4900 * Gerinc-tuberculosis (A18.0+) 

M4910 * Brucella spondylitis (A23.-+) 

M4920 * Enterobacteriumok okozta spondylitis (A01-A04+) 

M4930 * Spondylopathia máshova oszt. egyéb fertőző és parazitás betegségekben 

M4940 * Neuropathiás spondylopathia 

M4950 * Csigolya összeroppanás máshová osztályozott betegségekben 

M4980 * Spondylopathia máshova osztályozott betegségekben 

M5000 + Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 

M5010 

 

Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 

M5020 

 

Egyéb nyaki porckorong dislocatio 

M5030 

 

Egyéb, nyaki porckorong degeneratio 
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M5080 

 

Egyéb nyaki porckorong rendellenességek 

M5090 

 

Nyaki porckorong rendellenesség, k.m.n. 

M5100 + Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 

M5110 

 

Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 

M5120 

 

Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 

M5130 

 

Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio 

M5140 

 

Schmorl-csomók 

M5180 

 

Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek 

M5190 

 

Intervertebrális discus rendellenesség, k.m.n. 

M5300 

 

Cervicocranalis syndroma 

M5310 

 

Cervicobrachialis syndroma 

M5320 

 

Gerinc instabilitás 

M5330 

 

Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o. 

M5380 

 

Egyéb meghatározott dorsopathiák 

M5390 

 

Dorsopathia, k.m.n. 

M5450 

 

Derékfájás 

M5460 

 

Fájdalom háti gerinc területén 

M5490 

 

Dorsalgia, k.m.n. 

M6000 

 

Fertőzéses myositis 

M6010 

 

Interstitialis myositis 

M6020 

 

A lágyrészek idegentest-granulomája, m.n.o. 

M6080 

 

Egyéb myositis 

M6090 

 

Myositis, k.m.n. 

M6100 

 

Traumás eredetű myositis ossificians 

M6110 

 

Progressiv myositis ossificians 

M6120 

 

Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója 

M6130 

 

Az izmok calcificatiója és ossificatiója égéssel társulva 

M6140 

 

Egyéb meszesedés az izomban 

M6150 

 

Egyéb ossificatio az izomban 

M6190 

 

Calcificatio és ossificatio az izmokban, k.m.n. 

M6200 

 

Izom-diastasis 

M6210 

 

Az izmok egyéb (nem traumás) repedése 

M6220 

 

Az izmok ischaemiás infarctusa 

M6230 

 

Immobilitás-syndroma (paraplegiás) 

M6240 

 

Izomcontractura 

M6250 

 

Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M6260 

 

Izomrándulás 

M6280 

 

Egyéb meghatározott izom-rendellenességek 

M6290 

 

Izom-rendellenesség, k.m.n. 

M6300 * Myositis máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

M6310 * Myositis máshova osztályozott protozoon és parazitás fertőzésekben 

M6320 * Myositis máshova osztályozott egyéb fertőző betegségekben 

M6330 * Myositis sarcoidosisban (D86.8+) 

M6380 * Az izmok egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben 

M6500 

 

Ínhüvely tályog 

M6510 

 

Egyéb fertőzéses tendinitis (synovitis) 

M6511 

 

Tendovaginitis, tendovaginitis purulenta 

M6512 

 

Mélytenyéri phlegmone 

M6520 

 

Calcificáló tendinitis 

M6530 

 

Pattanó ujj 

M6540 

 

Processus styloideus radialis tenosynovitis [de Quervain] 

M6580 

 

Egyéb synovitis és tenosynovitis 

M6590 

 

Synovitis és tenosynovitis, k.m.n. 

M6600 

 

Poplitealis cysta ruptura 

M6610 

 

Synovialis ruptura 

M6620 

 

Az extensor inak spontán rupturája 

M6630 

 

A flexor inak spontán rupturája 

M6640 

 

Egyéb inak spontán rupturája 

M6650 

 

Nem meghatározott inak spontán rupturája 
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M6700 

 

Achilles ín rövidülés (szerzett) 

M6710 

 

Az inak (ínhüvelyek) egyéb contracturái 

M6720 

 

Synovialis hypertrophia, m.n.o. 

M6730 

 

Átmeneti synovitis 

M6740 

 

Ganglion 

M6780 

 

A synovium és az in egyéb, meghatározott rendellenességei 

M6790 

 

A synovium és az in rendellenessége, k.m.n. 

M7000 

 

A kéz és a csukló idült crepitáló synovitise 

M7010 

 

A kéz bursitise 

M7020 

 

Olecranon bursitis 

M7030 

 

A könyök egyéb bursitisei 

M7040 

 

Praepatellaris bursitis 

M7050 

 

A térd egyéb bursitisei 

M7060 

 

Trochanter táji bursitis 

M7070 

 

A csípő egyéb bursitisei 

M7080 

 

Egyéb lágyrész-rendellenességek igénybevétel és nyomás következtében 

M7090 

 

K.m.n.lágyrész-rendellenességek erőltetés és nyomás következtében 

M7100 

 

Bursa tályog 

M7110 

 

Egyéb infectiós bursitis 

M7120 

 

A poplitealis árok synovialis cystája [Baker] 

M7130 

 

A bursák egyéb cystái 

M7140 

 

Calcium-lerakódás a bursában 

M7150 

 

Egyéb bursitisek, m.n.o. 

M7180 

 

Egyéb, meghatározott bursopathiák 

M7190 

 

Bursopathia, k.m.n. 

M7200 

 

A fascia palmaris fibromatosisa [Dupuytren] 

M7210 

 

Bőrkeményedés, tyúkszem 

M7220 

 

A fascia plantaris fibromatosisa 

M7230 

 

Nodularis fasciitis 

M7240 

 

Pseudosarcomatosus fibromatosis 

M7250 

 

Fasciitis, m.n.o. 

M7280 

 

Egyéb fibroblastos rendellenességek 

M7290 

 

Fibroblastos rendellenesség, k.m.n. 

M7300 * Gonococcus okozta bursitis (A54.4+) 

M7310 * Syphilis okozta bursitis (A52.7+) 

M7380 * Egyéb lágyrészrendellenességek máshova osztályozott betegségekben 

M7500 

 

A váll adhaesiv capsulitise 

M7510 

 

Rotator köpeny syndroma 

M7520 

 

Biceps tendinitis 

M7530 

 

A váll calcificaló tendinitise 

M7540 

 

A váll izület ütődéses syndromája 

M7550 

 

Váll-bursitis 

M7580 

 

Egyéb vállelváltozások 

M7590 

 

Vállelváltozás, k.m.n. 

M7700 

 

Epicondylitis medialis 

M7710 

 

Epicondylitis lateralis 

M7720 

 

A csukló periarthritise 

M7730 

 

Calcaneus sarkantyú 

M7740 

 

Metatarsalgia 

M7750 

 

A lábfej egyéb enthesopathiája 

M7780 

 

Egyéb enthesopathiák, m.n.o. 

M7790 

 

Nem meghatározott enthesopathia, k.m.n. 

M7900 

 

Rheumatismus, k.m.n. 

M7910 

 

Izomfájdalom 

M7920 

 

Neuralgia és neuritis, k.m.n. 

M7930 

 

Panniculitis, k.m.n. 

M7940 

 

Az (infrapatellaris) zsírpárna hypertrophiája 

M7950 

 

A lágyrészekben visszamaradt idegentest 

M7960 

 

Végtagfájdalom 
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M7980 

 

Egyéb, meghatározott lágyrészrendellenességek 

M7990 

 

Lágyrész-rendellenesség, k.m.n. 

M8000 

 

Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 

M8010 

 

Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathologiás töréssel 

M8020 

 

Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel 

M8030 

 

Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathol. töréssel 

M8040 

 

Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel 

M8050 

 

Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel 

M8080 

 

Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel 

M8090 

 

Nem meghatározott osteoporosis pathologiás töréssel, k.m.n. 

M8091 

 

Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathologiás töréssel 

M8100 

 

Postmenopausalis osteoporosis 

M8110 

 

Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis 

M8120 

 

Inaktivitási osteoporosis 

M8130 

 

Sebészeti beavatkozást követő felszívódási zavar okozta osteoporosis 

M8140 

 

Gyógyszer indukálta osteoporosis 

M8141 

 

Gyógyszer indukálta osteoporosis (glükokortikoidok) 

M8142 

 

Gyógyszer indukálta osteoporosis (antikonvulzánsok) 

M8143 

 

Gyógyszer indukálta osteoporosis (analógok) 

M8144 

 

Gyógyszer indukálta osteoporosis (szuppresszív dózisú tiroxin) 

M8145 

 

Gyógyszer indukálta osteoporosis (K-vitamin antagonista antikoaguláns) 

M8146 

 

Gyógyszer indukálta osteoporosis (heparin) 

M8150 

 

Idiopathiás osteoporosis 

M8160 

 

Lokalizált osteoporosis [Lequesne] 

M8180 

 

Egyéb osteoporosis 

M8190 

 

Osteoporosis, k.m.n. 

M8191 

 

Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis 

M8192 

 

Törés prevenciós gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték mellett 

M8330 

 

Felnőttkori malnutritiós csontlágyulás 

M8600 

 

Akut haematogen osteomyelitis 

M8610 

 

Egyéb akut osteomyelitis 

M8620 

 

Szubakut osteomyelitis 

M8630 

 

Idült, multifokális osteomyelitis 

M8640 

 

Idült osteomyelitis váladékozó üreggel 

M8650 

 

Egyéb idült, haematogen osteomyelitis 

M8660 

 

Egyéb idült osteomyelitis 

M8680 

 

Egyéb osteomyelitis 

M8690 

 

Osteomyelitis, k.m.n. 

M8691 

 

A koponya csontjait érintő osteomyelitis 

M8700 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8701 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás válltájék 

M8702 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar 

M8703 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás alkar 

M8704 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás kéz 

M8705 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor 

M8706 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 

M8707 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás boka és lábfej 

M8708 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás egyéb 

M8709 

 

Idiopathiás asepticus csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8710 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8711 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás válltájék 

M8712 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás felkar 

M8713 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás alkar 

M8714 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás kéz 

M8715 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor 

M8716 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 

M8717 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás boka és lábfej 

M8718 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb 

M8719 

 

Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció 
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M8720 

 

Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8721 

 

Posttraumás csontelhalás válltájék 

M8722 

 

Posttraumás csontelhalás felkar 

M8723 

 

Posttraumás csontelhalás alkar 

M8724 

 

Posttraumás csontelhalás kéz 

M8725 

 

Posttraumás csontelhalás medence és tompor 

M8726 

 

Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 

M8727 

 

Posttraumás csontelhalás boka és lábfej 

M8728 

 

Posttraumás csontelhalás egyéb 

M8729 

 

Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8730 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8731 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás válltájék 

M8732 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás felkar 

M8733 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás alkar 

M8734 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás kéz 

M8735 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor 

M8736 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 

M8737 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás boka és lábfej 

M8738 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás egyéb 

M8739 

 

Egyéb másodlagos csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8780 

 

Egyéb csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8781 

 

Egyéb csontelhalás válltájék 

M8782 

 

Egyéb csontelhalás felkar 

M8783 

 

Egyéb csontelhalás alkar 

M8784 

 

Egyéb csontelhalás kéz 

M8785 

 

Egyéb csontelhalás medence és tompor 

M8786 

 

Egyéb csontelhalás lábszárcsont 

M8787 

 

Egyéb csontelhalás boka és lábfej 

M8788 

 

Egyéb csontelhalás egyéb 

M8789 

 

Egyéb csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8790 

 

Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció 

M8791 

 

Csontelhalás, k.m.n. válltájék 

M8792 

 

Csontelhalás, k.m.n. felkar 

M8793 

 

Csontelhalás, k.m.n. alkar 

M8794 

 

Csontelhalás, k.m.n. kéz 

M8795 

 

Csontelhalás, k.m.n. medence és tompor 

M8796 

 

Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont 

M8797 

 

Csontelhalás, k.m.n. boka és lábfej 

M8798 

 

Csontelhalás, k.m.n. egyéb 

M8799 

 

Csontelhalás, k.m.n. lokalizáció 

M8800 

 

A koponya Paget-kórja 

M8880 

 

Egyéb csontok Paget-kórja 

M8890 

 

A csont Paget-kórja, k.m.n. 

M8900 

 

Algoneurodystrophia 

M8940 

 

Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia 

M9000 * Csont-gümőkór (A18.0+) 

M9010 * Csonthártyagyulladás egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben 

M9020 * Osteopathia egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben 

M9030 * Csontelhalás keszonbetegségben (T70.3+) 

M9040 * Haemoglobinopathia okozta csontelhalás (D50-D64+) 

M9050 * Csontelhalás egyéb, máshová osztályozott betegségekben 

M9060 * Osteitis deformans daganatos betegségekben (C00-D48+) 

M9070 * Csonttörés rosszindulatú daganatos betegségekben (C00-D48+) 

M9080 * Osteopathia egyéb máshová osztályozott betegségben 

M9100 

 

A medence juvenilis osteochondrosisa 

M9110 

 

A combfej juvenilis osteochondrosisa [Legg-Calvé-Perthes] 

M9120 

 

Coxa plana 

M9130 

 

Pseudocoxalgia 

M9180 

 

Egyéb juvenilis csípő és medence osteochondrosis 
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M9190 

 

Juvenilis csípő és medence osteochondrosis, k.m.n. 

M9200 

 

A felkarcsont juvenilis osteochondrosisa 

M9210 

 

A singcsont és orsócsont juvenilis osteochondrosisa 

M9220 

 

A kéz juvenilis osteochondrosisa 

M9230 

 

A felső végtag egyéb juvenilis osteochondrosisa 

M9240 

 

A térdkalács juvenilis osteochondrosisa 

M9250 

 

A sípcsont és szárkapocs juvenilis osteochondrosisa 

M9260 

 

A lábtő juvenilis osteochondrosisa 

M9270 

 

A lábközépcsontok juvenilis osteochondrosisa 

M9280 

 

Egyéb, meghatározott juvenilis osteochondrosis 

M9290 

 

Juvenilis osteochondrosis, k.m.n. 

M9300 

 

A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű) 

M9310 

 

Felnőttkori Kienböck-betegség 

M9320 

 

Osteochondritis dissecans 

M9380 

 

Egyéb meghatározott osteochondropathiák 

M9390 

 

Osteochondropathia, k.m.n. 

M9410 

 

Visszatérő polychondritis 

M9540 

 

A mellkas és bordák szerzett deformitása 

M9600 

 

Álizület fúzió vagy arthrodesis után 

M9610 

 

Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 

M9620 

 

Besugárzás utáni kyphosis 

M9630 

 

Postlaminectomiás kyphosis 

M9640 

 

Műtét utáni lordosis 

M9650 

 

Besugárzás utáni scoliosis 

M9660 

 

Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9680 

 

Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

M9690 

 

Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

M9900 

 

Segmentalis és somaticus dysfunctio 

M9910 

 

Komplex subluxatio (csigolya) 

M9920 

 

A gerinccsatorna subluxatio okozta szűkülete 

M9930 

 

A gerinccsatorna csontos szűkülete 

M9940 

 

A gerinccsatorna kötőszövetes szűkülete 

M9950 

 

A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete 

M9960 

 

Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete 

M9970 

 

Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete 

M9980 

 

Egyéb biomechanikai károsodások 

M9990 

 

Biomechanikai károsodás, k.m.n. 

N1800 

 

Végstádiumú veseelégtelenség 

N1880 

 

Egyéb krónikus veseelégtelenség 

N1890 

 

Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 

N19H0 

 

Nem meghatározott veseelégtelenség 

P1010 

 

Agyvérzés szülési sérülés következtében 

P1110 

 

Egyéb, szülési sérülés miatti agykárosodás 

P1400 

 

Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt 

P1410 

 

Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt 

P1430 

 

A kari idegfonat egyéb szülési sérülései 

P1480 

 

A perifériás idegrendszer egyéb részeinek szülési sérülései 

P1490 

 

A perifériás idegrendszer szülési sérülései, k.m.n. 

P5260 

 

Kisagyi és hátsó scala vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben 

P9100 

 

Újszülöttkori agyi ischaemia 

P9120 

 

Újszülöttkori agylágyulás 

P9180 

 

Az újszülött agyi állapotának egyéb meghatározott zavarai 

P9190 

 

Az újszülött agyi állapotának zavara, k.m.n. 

Q0010 

 

Koponya- és gerinchasadék 

Q0100 

 

Frontális agyvelősérv 

Q0110 

 

Nasofrontalis agyvelősérv 

Q0120 

 

Tarkótáji agyvelősérv 

Q0180 

 

Egyéb helyen lévő agyvelősérv 

Q0190 

 

Agyvelősérv, k.m.n. 
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Q02H0 

 

Kisfejűség 

Q0300 

 

A Sylvius-csatorna rendellenességei 

Q0310 

 

A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája 

Q0380 

 

Egyéb veleszületett agyvelősérv 

Q0390 

 

Veleszületett vízfejűség, k.m.n. 

Q0400 

 

A kérgestest veleszületett rendellenességei 

Q0410 

 

A szaglókaréj hiánya 

Q0420 

 

Előagyhiány 

Q0430 

 

Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok 

Q0440 

 

Dysplasia septo-optica 

Q0450 

 

Megalencephalia 

Q0460 

 

Veleszületett agyi cysták 

Q0480 

 

Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q0490 

 

Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége 

Q0500 

 

Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0510 

 

Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel 

Q0520 

 

Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel 

Q0530 

 

Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel 

Q0540 

 

K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel 

Q0550 

 

Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0560 

 

Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0570 

 

Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűség nélkül 

Q0580 

 

Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon vízfejűség nélkül 

Q0590 

 

Gerinchasadék, k.m.n. 

Q0600 

 

Gerincvelőhiány 

Q0610 

 

Gerincvelő hypoplasia és dysplasia 

Q0620 

 

A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia) 

Q0630 

 

A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei 

Q0640 

 

Hydromyelia 

Q0680 

 

A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q0690 

 

A gerincvelő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q0700 

 

Arnold-Chiari syndroma 

Q0780 

 

Az idegrendszer egyéb meghatározott veleszületett fejlődési rendell. 

Q0790 

 

Az idegrendszer k.m.n. veleszületett rendellenességei 

Q1000 

 

Veleszületett ptosis 

Q1010 

 

Veleszületett szemhéjkifordulás 

Q1020 

 

Veleszületett szemhéjbefordulás 

Q1030 

 

A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1040 

 

A könnyszervek hiánya, agenesise 

Q1050 

 

A könnycsatorna veleszületett elzáródása és szűkülete 

Q1060 

 

A könnyszervek egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1070 

 

A szemüreg veleszületett rendellenességei 

Q1100 

 

Tömlős szemgolyó 

Q1110 

 

Egyéb eredetű szemhiány 

Q1120 

 

Kisszeműség 

Q1130 

 

Nagyszeműség 

Q1200 

 

Veleszületett szürkehályog 

Q1210 

 

A szemlencse veleszületett helyzeti rendellenessége 

Q1220 

 

Szemlencse coloboma 

Q1230 

 

Veleszületett szemlencsehiány 

Q1240 

 

Golyóalakú szemlencse 

Q1280 

 

A szemlencse egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1290 

 

A szemlencse veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1330 

 

Veleszületett szaruhártya homály 

Q1500 

 

Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita) 

Q1580 

 

A szem egyéb meghatározott rendellenességei 

Q1590 

 

A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1600 

 

A fülkagyló veleszületett hiánya 

Q1610 

 

A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 



430 
 

Kód Jel Megnevezés 

Q1620 

 

Az Eustach-kürt hiánya 

Q1630 

 

A hallócsontok veleszületett rendellenessége 

Q1640 

 

A középfül egyéb veleszületett rendellenességei 

Q1650 

 

A belsőfül veleszületett rendellenessége 

Q1690 

 

A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q1850 

 

Kisszájúság 

Q2000 

 

Közös artériás törzs 

Q2010 

 

Kettős kiszájadzású jobb kamra 

Q2020 

 

Kettős kiszájadzású bal kamra 

Q2030 

 

Nagyartériák teljes transpositiója 

Q2040 

 

Egykamrájú szív 

Q2050 

 

Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 

Q2060 

 

A pitvari fülcsék isomerismusa 

Q2080 

 

A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2090 

 

A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2100 

 

Kamrai sövényhiány 

Q2110 

 

Pitvari sövényhiány 

Q2120 

 

Pitvar-kamrai sövényhiány 

Q2130 

 

Fallot-tetralogia 

Q2140 

 

Aortopulmonalis septumdefectus 

Q2180 

 

A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2190 

 

A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2200 

 

A tüdőverőér billentyű atresiája 

Q2210 

 

A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 

Q2220 

 

A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2230 

 

A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2240 

 

A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2250 

 

Ebstein-anomalia 

Q2260 

 

Hypoplasiás jobb szív-syndroma 

Q2280 

 

A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2290 

 

A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2300 

 

Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 

Q2310 

 

Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 

Q2320 

 

A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2330 

 

A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2340 

 

Hypoplasiás bal szív-syndroma 

Q2380 

 

Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2390 

 

Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2400 

 

Dextrocardia 

Q2410 

 

Levocardia 

Q2420 

 

Hárompitvarú szív 

Q2430 

 

A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 

 

Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 

 

A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 

 

Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 

 

A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 

 

A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2500 

 

Nyitott ductus arteriosus 

Q2510 

 

Coarctatio aortae 

Q2520 

 

Az aorta veleszületett elzáródása 

Q2530 

 

Aortaszűkület 

Q2540 

 

Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2550 

 

A tüdőverőér atresiája 

Q2560 

 

A tüdőverőér szűkülete 

Q2570 

 

A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2580 

 

A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2590 

 

A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2600 

 

A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 

Q2610 

 

Perzisztáló bal véna cava superior 
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Q2620 

 

A tüdővénák teljes transpositiója 

Q2630 

 

A tüdővénák részleges transpositiója 

Q2640 

 

A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 

Q2650 

 

A vena portae rendellenes beszájadzása 

Q2660 

 

Sipoly a v. portae és májarteria között 

Q2680 

 

A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2690 

 

A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n 

Q2730 

 

Perifériás arterio-venosus rendellenesség 

Q2740 

 

Veleszületett visszértágulat 

Q2741 

 

Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban 

Q2780 

 

A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 

Q2790 

 

A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2820 

 

Az agyi erek arterio-venosus rendellenessége 

Q2821 

 

Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

Q2822 

 

Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

Q2823 

 

Az agyi erek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

Q2824 

 

A keményburok arteriovenosus fistulája 

Q2830 

 

Az agyi erek egyéb rendellenességei 

Q3100 

 

Gégehártya 

Q3110 

 

Veleszületett subglotticus szűkület 

Q3120 

 

A gége csökkent fejlettsége 

Q3130 

 

Gégesérv (laryngocele) 

Q3140 

 

Veleszületett (gége eredetű) stridor 

Q3180 

 

A gége egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3190 

 

A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q3200 

 

A légcső falának veleszületett lágyulása 

Q3210 

 

A légcső egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3220 

 

Veleszületett hörgőlágyulás 

Q3230 

 

Veleszületett hörgőszűkület 

Q3240 

 

A hörgő egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3300 

 

Veleszületett cystás tüdő 

Q3310 

 

Járulékos tüdőlebeny 

Q3320 

 

A tüdő sequestratiója 

Q3330 

 

A tüdő hiánya (agenesise) 

Q3340 

 

Veleszületett hörgőtágulat 

Q3350 

 

Ectopiás szövet a tüdőben 

Q3360 

 

A tüdő hypo- és dysplasiája 

Q3380 

 

A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei 

Q3390 

 

A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q3500 

 

A keményszájpad kétoldali hasadéka 

Q3510 

 

A keményszájpad egyoldali hasadéka 

Q3520 

 

A lágyszájpad kétoldali hasadéka 

Q3530 

 

A lágyszájpad egyoldali hasadéka 

Q3540 

 

A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka 

Q3550 

 

A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka 

Q3560 

 

Szájpadhasadék, középvonali 

Q3570 

 

Hasadt nyelvcsap 

Q3580 

 

Szájpadhasadék, kétoldali, k.m.n. 

Q3590 

 

Szájpadhasadék, egyoldali, k.m.n. 

Q3600 

 

Ajakhasadék, kétoldali 

Q3610 

 

Ajakhasadék, középvonali 

Q3690 

 

Ajakhasadék, egyoldali 

Q3700 

 

Keményszájpad- ajakhasadék, kétoldali 

Q3710 

 

Keményszájpad- ajakhasadék, egyoldali 

Q3720 

 

Lágyszájpad- ajakhasadék, kétoldali 

Q3730 

 

Lágyszájpad- ajakhasadék, egyoldali 

Q3740 

 

Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, kétoldali 

Q3750 

 

Keményszájpad-, lágyszájpad- és ajakhasadék, egyoldali 

Q3780 

 

Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n. 
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Q3790 

 

Szájpad-ajakhasadék, egyoldali, k.m.n. 

Q4200 

 

A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal 

Q4210 

 

A végbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete sipoly nélkül 

Q4220 

 

A végbélnyílás veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete, sipollyal 

Q4230 

 

A végbélnyílás veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete, sipoly nélkül 

Q4280 

 

A vastagbél egyéb szakaszainak veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 

Q4290 

 

A vastagbél k.m.n. szakaszának veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 

Q4310 

 

Hirschsprung-féle betegség 

Q6500 

 

A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója 

Q6510 

 

A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója 

Q6520 

 

A csípő veleszületett k.m.n. dislocatiója 

Q6530 

 

A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója 

Q6540 

 

A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója 

Q6550 

 

A csípő veleszületett k.m.n. subluxatiója 

Q6560 

 

Instabil csípő 

Q6580 

 

A csípő egyéb veleszületett deformitásai 

Q6590 

 

A csípő veleszületett deformitása, k.m.n. 

Q6600 

 

Dongaláb (pes equinovarus) 

Q6610 

 

Pes calcaneovarus 

Q6620 

 

A lábközépcsontok varus állása 

Q6630 

 

A lábak egyéb, varus jellegű veleszületett rendellenességei 

Q6640 

 

Pes calcaneovalgus 

Q6650 

 

Veleszületett lúdtalp 

Q6660 

 

A láb egyéb veleszületett, valgus jellegű deformitásai 

Q6670 

 

Boltíves láb (pes cavus) 

Q6680 

 

A láb egyéb veleszületett deformitásai 

Q6690 

 

A lábak rendellenessége, k.m.n. 

Q6700 

 

Arc- aszimmetria 

Q6710 

 

Összenyomott arc 

Q6720 

 

Hosszúfejűség (dolichocephalia) 

Q6730 

 

Ferdefejűség (plagiocephalia) 

Q6740 

 

A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei 

Q6750 

 

A gerinc veleszületett deformitása 

Q6760 

 

Pectus excavatum 

Q6770 

 

Pectus carinatum 

Q6780 

 

A mellkas egyéb veleszületett deformitásai 

Q6900 

 

Járulékos ujj(-ak) 

Q6910 

 

Járulékos hüvelykujj(-ak) 

Q6920 

 

Járulékos lábujj(-ak) 

Q6990 

 

Polydactylia, k.m.n. 

Q7000 

 

Összenőtt ujjak 

Q7010 

 

Úszóhártyás ujjak 

Q7020 

 

Összenőtt lábujjak 

Q7030 

 

Úszóhártyás lábujjak 

Q7040 

 

Polysyndactylia 

Q7090 

 

Ujjak összenövése, k.m.n. 

Q7100 

 

A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7110 

 

A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével 

Q7120 

 

Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 

Q7130 

 

Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya 

Q7140 

 

Az orsócsont megrövidülése 

Q7150 

 

A singcsont megrövidülése 

Q7160 

 

Rákolló-kéz 

Q7180 

 

A felső végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7190 

 

A felső végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7200 

 

Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 

Q7210 

 

A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével 

Q7220 

 

Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 

Q7230 

 

A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 
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Q7240 

 

A combcsont megrövidülése 

Q7250 

 

A sípcsont megrövidülése 

Q7260 

 

A szárkapocs megrövidülése 

Q7270 

 

Hasadt láb 

Q7280 

 

Az alsó végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7290 

 

Az alsó végtag redukciós defektusa, k.m.n. 

Q7300 

 

Nem meghatározott végtag(-ok) veleszületett hiánya 

Q7310 

 

Nem meghatározott végtag(-ok) proximális végének hiánya 

Q7380 

 

Nem meghatározott végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 

Q7400 

 

A felső végtagok és vállöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7410 

 

A térd veleszületett rendellenessége 

Q7420 

 

Az alsó végtag(-ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7430 

 

Arthrogryposis multiplex congenita 

Q7480 

 

Egyéb meghatározott veleszületett végtagrendellenességek 

Q7490 

 

A végtag(-ok) k.m.n. veleszületett rendellenessége 

Q7500 

 

Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis) 

Q7510 

 

Dysostosis craniofacialis 

Q7520 

 

Hypertelorismus 

Q7530 

 

Nagyfejűség (macrocephalia) 

Q7540 

 

Dysostosis mandibulofacialis 

Q7550 

 

Dysostosis oculomandibularis 

Q7580 

 

Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell. 

Q7590 

 

Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei 

Q7600 

 

Rejtett gerinchasadék (spina bifida occulta) 

Q7610 

 

Klippel-Feil syndroma 

Q7620 

 

Veleszületett csigolyacsuszamlás (spondylolisthesis) 

Q7630 

 

Veleszületett scoliosis veleszületett csontrendellenesség miatt 

Q7640 

 

A gerincoszlop egyéb veleszületett, scoliosissal nem társuló rendell. 

Q7650 

 

Nyaki borda 

Q7660 

 

A bordák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7670 

 

A szegycsont veleszületett rendellenességei 

Q7680 

 

A csontos mellkas egyéb veleszületett rendellenességei 

Q7690 

 

A csontos mellkas veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q7800 

 

Osteogenesis imperfecta 

Q7810 

 

Több csontra kiterjedő fibrosus dysplasia 

Q7820 

 

Márványcsont-betegség (osteopetrosis) 

Q7830 

 

Progresszív diaphysis dysplasia 

Q7840 

 

Enchondromatosis 

Q7850 

 

Metaphysis dysplasia 

Q7860 

 

Veleszületett multiplex exostosisok 

Q7880 

 

Egyéb meghatározott osteochondrodysplasiák 

Q7890 

 

Nem meghatározott osteochondrodysplasia 

Q7960 

 

Ehlers-Danlos syndroma 

Q8500 

 

Neurofibromatosis (benignus) 

Q8510 

 

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 

Q8580 

 

Egyéb, m.n.o. phakomatosisok 

Q8581 

 

Hemangioblastoma cerebelli 

Q8582 

 

Hemangioblastoma hemispheriális 

Q8583 

 

Hemangioblastoma spinális 

Q8584 

 

Hemangioblastoma agytörzsi 

Q8590 

 

Phakomatosis, k.m.n. 

Q8600 

 

Magzati alkohol-syndroma (torzulással) 

Q8610 

 

Magzati hydantoin-syndroma 

Q8620 

 

Warfarin okozta torzulás 

Q8680 

 

Egyéb, ismert külső okú veleszületett malformatiós syndromák 

Q8700 

 

Főként az arc külalakját érintő veleszületett malformatiós syndromák 

Q8710 

 

Alacsonynövéssel kapcsolatos veleszületett malformatiós syndromák 

Q8720 

 

Főként a végtagokat érintő veleszületett malformatiós syndromák 

Q8730 

 

Veleszületett rendellenesség-syndromák gyorsult növekedéssel 
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Q8740 

 

Marfan-syndroma 

Q8750 

 

Egyéb veleszül. malformatiós syndromák, egyéb csontváz-eltérésekkel 

Q8780 

 

Egyéb meghatározott, m.n.o. veleszületett malformatiós syndromák 

Q9000 

 

Trisomia 21, meioticus, non-disjunctiós típus 

Q9010 

 

Trisomia 21, mosaicismus, (mitoticus, non-disjunctiós típus) 

Q9020 

 

Trisomia 21, translocatiós típus 

Q9090 

 

Down-syndroma, k.m.n. 

Q9100 

 

Trisomia 18, meioticus, non-disjunctiós típus 

Q9110 

 

Trisomia 18, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós típus) 

Q9120 

 

Trisomia 18, translocatio 

Q9130 

 

Edwards-syndroma, k.m.n. 

Q9140 

 

Trisomia 13, meioticus, non-disjunctiós 

Q9150 

 

Trisomia 13, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós) 

Q9160 

 

Trisomia 13, translocatio 

Q9170 

 

Patau-syndroma, k.m.n. 

Q9200 

 

Teljes chromosoma trisomia, meioticus, non-disjunctiós 

Q9210 

 

Teljes chromosoma trisomia, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós) 

Q9220 

 

Nagyobb chromosomarészt érintő részleges trisomia 

Q9230 

 

Kisebb chromosomarészt érintő részleges trisomia 

Q9240 

 

Csak prometafázisban észlelhető kettőzöttségek 

Q9250 

 

Kettőzöttségek egyéb teljes átrendeződéssel 

Q9260 

 

Számfeletti marker chromosomák 

Q9270 

 

Triploidia és polyploidia 

Q9280 

 

Az autosomák egyéb meghatározott trisomiái és részleges trisomiái 

Q9290 

 

Az autosomák k.m.n. trisomiája és részleges trisomiája 

Q9300 

 

Teljes chromosoma monosomia, meioticus, non-disjunctiós 

Q9310 

 

Teljes chromosoma monosomia, mosaicismus, (mitoticus, non-dijunctiós) 

Q9320 

 

Dicentricus vagy gyűrűs chromosoma 

Q9330 

 

A 4. chromosoma rövid karjának törése 

Q9340 

 

Az 5. chromosoma rövid karjának törése 

Q9350 

 

Egyéb chromosomarészek törése 

Q9360 

 

Csak a prometafázisban észlelhető lefűződések 

Q9370 

 

Törések egyéb teljes átrendeződéssel 

Q9380 

 

Az autosomák egyéb törései 

Q9390 

 

Az autosomák törése, k.m.n. 

Q9500 

 

Kiegyensúlyozott translocatio és insertio normál egyénben 

Q9510 

 

Chromosoma inversio normál egyénben 

Q9520 

 

Kiegyensúlyozott autosomalis átrendeződés beteg egyénben 

Q9530 

 

Kiegyensúlyozott nemi/autosomális chromosoma átrendeződés betegben 

Q9540 

 

Marker heterochromatinnal rendelkező egyén 

Q9550 

 

Egyén autosomalis törékeny locusszal 

Q9580 

 

Egyéb kiegyensúlyozott átrendeződések és strukturális markerek 

Q9590 

 

Kiegyensúlyozott átrendeződés és strukturális marker, k.m.n. 

Q9600 

 

45, X karyotypus 

Q9610 

 

46, X karyotypus iso (Xq) 

Q9620 

 

46, X karyotypus, kóros nemi chromosomával, kivéve iso (Xq) 

Q9630 

 

45, X/46XX vagy XY mosaicismus 

Q9640 

 

Mosaicismus, 45, X/egyéb sejtvonal(ak) kóros nemi chromosomával 

Q9680 

 

Turner-syndroma egyéb változatai 

Q9690 

 

Turner-syndroma, k.m.n. 

Q9700 

 

47, XXX karyotypus 

Q9710 

 

Nőnemű egyén háromnál több X-chromosomával 

Q9720 

 

Mosaicismus, változó számú X-chromosoma vonallal 

Q9730 

 

Nőnemű egyén 46, XY karyotípussal 

Q9780 

 

Egyéb meghat. sexchromosoma rendellenességek női fenotípus mellett 

Q9790 

 

Sexchromosoma rendellenesség női fenotípus mellett, k.m.n. 

Q9800 

 

Klinefelter-syndroma, karyotípus 47, XXY 

Q9810 

 

Klinefelter-syndroma, férfi, kettőnél több X-chromosomával 

Q9820 

 

Klinefelter-syndroma, férfi, 46, XX karyotípussal 



435 
 

Kód Jel Megnevezés 

Q9830 

 

Egyéb férfi 46, XX karyotípussal 

Q9840 

 

Klinefelter-syndroma, k.m.n. 

Q9850 

 

47, XYY karyotípus 

Q9860 

 

Férfi, kóros szerkezetű nemi chromosomával 

Q9870 

 

Férfi, a nemi chromosoma mosaicismusával 

Q9880 

 

Egyéb meghat. nemi chromosoma rendell. férfi fenotípus mellett 

Q9890 

 

Nemi chromosoma rendellenesség, férfi fenotípus, k.m.n. 

Q9900 

 

46, XX/46, XY chimera 

Q9910 

 

46, XX valódi hermaphrodita 

Q9920 

 

Törékeny X-chromosoma 

Q9980 

 

Egyéb meghatározott chromosoma-rendellenességek 

Q9990 

 

Chromosoma-rendellenesség, k.m.n. 

R0000 

 

Tachycardia, k.m.n. 

R0010 

 

Bradycardia, k.m.n. 

R02H0 

 

Üszkösödés m.n.o. 

R0600 

 

Dyspnoe 

R1040 

 

Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

R2620 

 

Járási nehézség m.n.o. 

R2680 

 

Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R4000 

 

Aluszékonyság 

R5210 

 

Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 

 

Egyéb idült fájdalom 

R9000 

 

Intracranialis térfoglaló folyamat 

R9080 

 

Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 

S0600 

 

Agyrázkódás 

S0610 

 

Traumás agyvizenyő 

S0620 

 

Az agy diffúz sérülése 

S0630 

 

Lokalizált agysérülés 

S0640 

 

Epiduralis vérzés 

S0650 

 

Traumás subduralis vérzés 

S0660 

 

Traumás subarachnoidealis vérzés 

S0670 

 

Koponyaűri sérülés hosszan tartó eszméletlenséggel 

S0680 

 

Egyéb koponyaűri sérülések 

S0681 

 

Traumás carotideo - cavernosus fistula 

S0690 

 

Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

S1400 

 

A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával 

S1410 

 

A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései 

S1420 

 

A nyaki gerinc ideggyökének sérülése 

S1430 

 

A karfonat sérülése 

S1440 

 

A nyak perifériás idegeinek sérülése 

S1450 

 

A nyaki sympathicus idegek sérülése 

S1460 

 

A nyak egyéb és k.m.n. idegeinek sérülése 

S2200 

 

Hátcsigolya törése 

S2210 

 

A háti csigolyák többszörös törése 

S2300 

 

A háti porckorong traumás sérülése 

S2400 

 

A háti gerincvelő rázkódása és oedemája 

S2410 

 

A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései 

S2420 

 

A háti gerinc ideggyökének sérülése 

S2430 

 

A mellkas perifériás idegeinek sérülése 

S2440 

 

A háti sympathicus ideg sérülése 

S2450 

 

A mellkas egyéb idegeinek sérülése 

S2460 

 

A mellkas k.m.n. idegének sérülése 

S3200 

 

Az ágyéki csigolya törése 

S3201 

 

Az ágyéki csigolyatest törése 

S3202 

 

Az ágyéki csigolyaív törése 

S3210 

 

A keresztcsont törése 

S3240 

 

Az acetabulum törése 

S3270 

 

Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 

S3271 

 

Az ágyéki csigolyák többszörös törése 
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S3272 

 

A medence többszörös törése 

S3280 

 

Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 

S3400 

 

Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája 

S3410 

 

Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése 

S3420 

 

Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése 

S3430 

 

A cauda equina sérülése 

S3440 

 

A lumboscaralis plexus sérülése 

S3450 

 

Az ágyéki, kereszttájéki és medencei symphaticus idegek sérülése 

S3460 

 

A hasüreg és medence perifériás idegeinek sérülése 

S3480 

 

A has és medence k.m.n. idegeinek sérülése 

S4000 

 

A váll és felkar zúzódása 

S4070 

 

A váll és felkar többszörös felületi sérülése 

S4080 

 

A váll és felkar egyéb felületi sérülése 

S4090 

 

A váll és felkar k.m.n. felületi sérülése 

S4100 

 

A váll nyílt sebe 

S4110 

 

A felkar nyílt sebe 

S4170 

 

A váll és felkar többszörös nyílt sebe 

S4180 

 

A vállöv egyéb és k.m.n. részének nyílt sebe 

S4200 

 

Kulcscsont-törés 

S4210 

 

Lapocka-törés 

S4220 

 

A humerus proximális végének törése 

S4230 

 

A humerus középső részének törése 

S4240 

 

A humerus distalis végének törése 

S4270 

 

A kulcscsont, lapocka és felkarcsont többszörös törése 

S4280 

 

A váll és felkar egyéb részeinek törése 

S4290 

 

A vállöv k.m.n. részének törése 

S4300 

 

A váll ficama 

S4310 

 

Az acromioclavicularis izület ficama 

S4320 

 

A sternoclavicularis izület ficama 

S4330 

 

A vállöv k.m.n. részének ficama 

S4340 

 

A vállizület rándulása és húzódása 

S4350 

 

Az acromioclavicularis izület rándulása és húzódása 

S4360 

 

A sternoclavicularis izület rándulása és húzódása 

S4370 

 

A vállöv k.m.n. részeinek rándulása és húzódása 

S4400 

 

Az ulnaris ideg sérülése a felkar magasságában 

S4410 

 

A nervus medianus sérülése a felkar magasságában 

S4420 

 

A nervus radialis sérülése a felkar magasságában 

S4430 

 

A nervus axillaris sérülése 

S4440 

 

A nervus musculocutaneus sérülése 

S4450 

 

A váll és felkar érzőidegének sérülése a váll és felkar szintjében 

S4470 

 

Több ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4480 

 

Egyéb idegek sérülése a váll és felkar szintjében 

S4490 

 

K.m.n. ideg sérülése a váll és felkar szintjében 

S4500 

 

Az arteria axillaris sérülése 

S4510 

 

A felkar arteriájának sérülése 

S4520 

 

Az axillaris vagy brachialis vena sérülése 

S4530 

 

A váll és felkar felületes venájának sérülése 

S4570 

 

A váll és felkar több erének sérülése 

S4580 

 

A váll és felkar egyéb ereinek sérülése 

S4590 

 

A váll és felkar k.m.n. erének sérülése 

S4600 

 

A váll rotator köpenye inának sérülése 

S4610 

 

A biceps és a hosszú fej inának sérülése 

S4620 

 

A biceps egyéb részei izmának és inának sérülése 

S4630 

 

A triceps izmának és inának sérülése 

S4670 

 

A váll és felkar több izmának és inának sérülése 

S4680 

 

A váll és felkar egyéb izmainak és inainak sérülése 

S4690 

 

A váll és felkar k.m.n. izmának és inának sérülése 

S47H0 

 

A váll és felkar összenyomatása 

S4800 

 

A vállizület traumás amputatiója 
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S4810 

 

A felkar traumás amputatiója 

S4890 

 

A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 

S4970 

 

A váll és felkar többszörös sérülése 

S4980 

 

A váll és felkar egyéb megnevezett sérülései 

S4990 

 

A váll és felkar k.m.n. sérülése 

S5000 

 

A könyök zúzódása 

S5010 

 

Az alkar egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 

S5070 

 

Az alkar többszörös felületes sérülése 

S5080 

 

Az alkar egyéb felületes sérülései 

S5090 

 

Az alkar k.m.n. felületes sérülése 

S5100 

 

A könyök nyílt sebe 

S5170 

 

Az alkar többszörös nyílt sebe 

S5180 

 

Az alkar egyéb részeinek nyílt sebe 

S5190 

 

Az alkar k.m.n. részének nyílt sebe 

S5200 

 

A singcsont (ulna) proximalis végének törése 

S5210 

 

Az orsócsont (radius) proximális végének törése 

S5220 

 

A singcsont (ulna) testének törése 

S5230 

 

Az orsócsont (radius) testének törése 

S5240 

 

A sing- és orsócsont testének törése 

S5250 

 

Az orsócsont (radius) distalis végének törése 

S5260 

 

A sing- és orsócsont distalis végének törése 

S5270 

 

Az alkar többszörös törése 

S5280 

 

Az alkar egyéb részeinek törése 

S5290 

 

Az alkar k.m.n. részének törése 

S5300 

 

A radius fejecs ficama 

S5310 

 

A könyök k.m.n. részének ficama 

S5320 

 

Az orsócsont (radius) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5330 

 

A singcsont (ulna) collateralis szalagjának traumás szakadása 

S5340 

 

A könyök rándulása és húzódása 

S5400 

 

A N. ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5410 

 

A N. medianus sérülése az alkar szintjében 

S5420 

 

A N. radialis sérülése az alkar szintjében 

S5430 

 

Az érzőidegek sérülése az alkar szintjében 

S5470 

 

Több ideg sérülése az alkar szintjében 

S5480 

 

Egyéb idegek sérülése az alkar szintjében 

S5490 

 

K.m.n. idegek sérülése az alkar szintjében 

S5500 

 

Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében 

S5510 

 

Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében 

S5520 

 

Az alkar vénáinak sérülése 

S5570 

 

Az alkar több erének sérülése 

S5580 

 

Az alkar egyéb ereinek sérülése 

S5590 

 

Az alkar k.m.n. erének sérülése 

S5600 

 

A hüvelykujj hajlítóizmának és inának sérülése az alkar szintjében 

S5610 

 

A kéz többi ujja hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5620 

 

Az alkar egyéb hajlító izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5630 

 

A hüvelykujj feszítő-távolító izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5640 

 

A kéz egyéb ujjai feszítő izmai-inai sérülése az alkar szintjében 

S5650 

 

Az alkar egyéb feszítő izmainak-inainak sérülése az alkar szintjében 

S5670 

 

Több izom és ín sérülése az alkar szintjében 

S5680 

 

Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 

S5700 

 

A könyök összenyomatása 

S5780 

 

Az alkar egyéb részeinek összenyomatása 

S5790 

 

Az alkar k.m.n. részének összenyomatása 

S5800 

 

A könyök traumás amputatiója 

S5810 

 

Az alkar traumás amputatiója 

S5890 

 

Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 

S5970 

 

A könyök és alkar többszörös sérülése 

S5980 

 

Az alkar egyéb meghatározott sérülései 

S5990 

 

Az alkar k.m.n. sérülése 
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S6000 

 

A kéz ujjainak zúzódása a köröm sérülése nélkül 

S6010 

 

A kéz ujj(-ak) zúzódása a köröm sérülésével 

S6020 

 

A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása 

S6070 

 

A csukló és kéz többszörös felületes sérülése 

S6080 

 

A csukló és kéz egyéb felületes sérülései 

S6090 

 

A csukló és kéz k.m.n. felületes sérülése 

S6100 

 

A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül 

S6110 

 

A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével 

S6170 

 

A csukló és kéz többszörös nyílt sebe 

S6180 

 

A csukló és kéz más részeinek nyílt sebe 

S6190 

 

A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe 

S6200 

 

A kéz sajkacsontjának törése 

S6210 

 

Egyéb kéztőcsontok törése 

S6220 

 

Az első metacarpus törése 

S6230 

 

A metacarpus egyéb csontjának törése 

S6240 

 

A kézközépcsontok többszörös törése 

S6250 

 

A hüvelykujj törése 

S6260 

 

A kéz egyéb ujjának törése 

S6270 

 

A kéz ujjainak többszörös törése 

S6280 

 

A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 

S6300 

 

A csukló ficama 

S6310 

 

A kéz ujjának ficama 

S6320 

 

A kéz ujjainak többszörös ficama 

S6330 

 

A csukló szalagjának traumás szakadása 

S6340 

 

A kéz ujjszalagjának szakadása a metacarpophal.-interphal. izületeknél 

S6350 

 

A csukló rándulása és húzódása 

S6360 

 

A kéz ujjainak rándulása és húzódása 

S6370 

 

A kéz k.m.n. részeinek rándulása húzódása 

S6400 

 

Az ulnaris ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6410 

 

A medianus sérülése a kéz és csukló szintjében 

S6420 

 

A radialis ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6430 

 

A hüvelykujj idegének sérülése 

S6440 

 

A kéz egyéb ujjának idegsérülése 

S6470 

 

Több ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6480 

 

Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6490 

 

K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6500 

 

Az art. ulnaris sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6510 

 

Az art. radialis sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6520 

 

Az arcus palmaris superficialis sérülése 

S6530 

 

Az arcus palmaris profundus sérülése 

S6540 

 

A hüvelykujj ereinek sérülése 

S6550 

 

Az erek sérülése a kéz többi ujján 

S6570 

 

Több ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6580 

 

Egyéb erek sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6590 

 

K.m.n. ér sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6600 

 

A musc.flexor poll.longus izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6610 

 

A kéz egyéb ujja hajlító izma-ina sérülése csukló, kéz szintjében 

S6620 

 

A hüvelyujj feszítő izmának-inának sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6630 

 

A kéz egyéb ujja feszítő izma-ina sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6640 

 

A hüvelykujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló, kéz szintjében 

S6650 

 

Egyéb ujj belső izmainak-inainak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6660 

 

Többszörös hajlító izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6670 

 

Többszörös feszítő izom és ín sérülés a csukló és kéz szintjében 

S6680 

 

Egyéb izmok és inak sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6690 

 

K.m.n. izom és ín sérülése a csukló és kéz szintjében 

S6700 

 

A hüvelykujj és egyéb ujj/ak/ összenyomatása 

S6780 

 

A csukló és kéz egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S6800 

 

A hüvelykujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 

S6810 

 

Egyéb kézujj (teljes) (részleges) traumás csonkolása 
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S6820 

 

Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 

S6830 

 

Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 

S6840 

 

A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 

S6880 

 

A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 

S6890 

 

A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S6970 

 

A csukló és kéz többszörös sérülése 

S6980 

 

A csukló és kéz egyéb meghatározott sérülései 

S6990 

 

A csukló és kéz k.m.n. sérülése 

S7000 

 

A csípő zúzódása 

S7010 

 

A comb zúzódása 

S7070 

 

A csípő és comb többszörös felületes sérülése 

S7080 

 

A csípő és comb egyéb felületes sérülései 

S7090 

 

A csípő és comb k.m.n. felületes sérülése 

S7100 

 

A csípő nyílt sebe 

S7110 

 

A comb nyílt sebe 

S7170 

 

A csípő és comb többszörös nyílt sebe 

S7180 

 

A medenceöv egyéb és k.m.n. részeinek nyílt sebe 

S7200 

 

A combnyak törése 

S7210 

 

Pertrochanter törés 

S7220 

 

Subtrochantericus törés 

S7230 

 

A combcsont testének törése 

S7240 

 

A combcsont distalis törése 

S7270 

 

A combcsont többszörös törése 

S7280 

 

A combcsont egyéb részeinek törései 

S7290 

 

A combcsont k.m.n. részének törése 

S7300 

 

A csípő ficama 

S7310 

 

A csípő rándulása és húzódása 

S7400 

 

A N. ischiadicus sérülése a csípő és comb szintjében 

S7410 

 

A N. femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7420 

 

Érzőideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7470 

 

Több ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7480 

 

Egyéb idegek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7490 

 

K.m.n. ideg sérülése a csípő és comb szintjében 

S7500 

 

Az art. femoralis sérülése 

S7510 

 

A vena femoralis sérülése a csípő és comb szintjében 

S7520 

 

A vena saphena magna sérülése a csípő és comb szintjében 

S7570 

 

Több ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7580 

 

Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében 

S7590 

 

K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében 

S7600 

 

A csípő izmainak és inainak sérülése 

S7610 

 

A musc. quadriceps és inának sérülése 

S7620 

 

A comb adductor izmainak és inainak sérülése 

S7630 

 

A comb hátsó izomcsoportja izmainak és inainak sérülése 

S7640 

 

Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése a comb szintjében 

S7670 

 

A csípő több izmának és inának sérülése a comb szintjében 

S7700 

 

A csípő összenyomatása 

S7710 

 

A comb összenyomatása 

S7720 

 

A csípő és comb összenyomatása 

S7800 

 

A csípőizület traumás csonkolása 

S7810 

 

Csípő és térd közötti traumás csonkolás 

S7890 

 

A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 

S7970 

 

A csípő és comb többszörös sérülése 

S7980 

 

A csípő és comb egyéb meghatározott sérülései 

S7990 

 

A csípő és comb k.m.n. sérülése 

S8000 

 

A térd zúzódása 

S8010 

 

A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 

S8070 

 

A lábszár többszörös felületes sérülése 

S8080 

 

A lábszár egyéb felületes sérülései 

S8090 

 

A lábszár k.m.n. felületes sérülése 
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S8100 

 

A térd nyílt sebe 

S8170 

 

A lábszár többszörös nyílt sebe 

S8180 

 

A lábszár egyéb részeinek nyílt sebe 

S8190 

 

A lábszár k.m.n. részének nyílt sebe 

S8200 

 

A térdkalács (patella) törése 

S8210 

 

A sípcsont proximalis végének törése 

S8220 

 

A sípcsont (tibia) testének törése 

S8230 

 

A sípcsont (tibia) distalis végének törése 

S8240 

 

A szárkapocscsont (fibula) törése 

S8250 

 

A belboka törése 

S8260 

 

A külboka törése 

S8270 

 

A lábszár többszörös törése 

S8280 

 

A lábszár egyéb részeinek törése 

S8290 

 

A lábszár k.m.n. részének törése 

S8300 

 

A térdkalács ficama 

S8310 

 

A térd ficama 

S8320 

 

A meniscus heveny sérülése 

S8330 

 

A térd izületi porcának heveny sérülése 

S8340 

 

A térd külső és belső szalagjainak rándulása és húzódása 

S8350 

 

A térd elülső és hátsó keresztszalagjának rándulása és húzódása 

S8360 

 

A térd k.m.n. részeinek rándulása és húzódása 

S8370 

 

A térd komplex sérülése 

S8400 

 

A N. tibialis sérülése a lábszár szintjében 

S8410 

 

A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében 

S8420 

 

Érzőideg sérülése a lábszár szintjében 

S8470 

 

Több ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8480 

 

Egyéb idegek sérülése a lábszár szintjében 

S8490 

 

K.m.n. ideg sérülése a lábszár szintjében 

S8500 

 

Az art. poplitea sérülése 

S8510 

 

Az art. tibialis (ant.) (post.) sérülése 

S8520 

 

Az art. peronea sérülése 

S8530 

 

A vena saphena magna sérülése a lábszár szintjében 

S8540 

 

A vena saphena parva sérülése a lábszár szintjében 

S8550 

 

A vena poplitea sérülése 

S8570 

 

Több ér sérülése a lábszár szintjében 

S8580 

 

Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében 

S8590 

 

K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében 

S8600 

 

Az Achilles-ín sérülése 

S8610 

 

A hátsó izomcsoport egyéb inának sérülése a lábszár szintjében 

S8620 

 

Az elülső izomcsoport izmainak sérülése a lábszár szintjében 

S8630 

 

A peroneus izomcsoport izmainak-inainak sérülése a lábszár szintjében 

S8670 

 

Több izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8680 

 

Egyéb izmok és inak sérülése a lábszár szintjében 

S8690 

 

K.m.n. izom és ín sérülése a lábszár szintjében 

S8700 

 

A térd összenyomatása 

S8780 

 

A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek összenyomatása 

S8800 

 

A térd traumás csonkolása 

S8810 

 

A lábszár traumás csonkolása 

S8890 

 

A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n. 

S8970 

 

A lábszár többszörös sérülése 

S8980 

 

A lábszár egyéb meghatározott sérülései 

S8990 

 

A lábszár k.m.n. sérülése 

S9000 

 

A boka zúzódása 

S9010 

 

A lábujj(-ak) zúzódása körömsérülés nélkül 

S9020 

 

A lábujj(-ak) zúzódása körömsérüléssel 

S9030 

 

A láb egyéb és k.m.n. részének zúzódása 

S9070 

 

A láb és boka többszörös felületes sérülése 

S9080 

 

A láb és boka egyéb felületes sérülése 

S9090 

 

A láb és boka k.m.n. felületes sérülése 
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S9100 

 

A boka nyílt sebe 

S9110 

 

A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérülés nélkül 

S9120 

 

A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérüléssel 

S9130 

 

A láb egyéb részeinek sebe 

S9170 

 

A boka és láb többszörös nyílt sebe 

S9200 

 

A sarokcsont törése 

S9210 

 

Az ugrócsont törése 

S9220 

 

Egyéb lábtő csont(ok) törése 

S9230 

 

Lábközépcsont törése 

S9240 

 

Az öregujj törése 

S9250 

 

Más lábujj törése 

S9270 

 

A láb többszörös törése 

S9290 

 

A láb törése, k.m.n. 

S9300 

 

A boka ficama 

S9310 

 

A lábujj(ak) ficama 

S9320 

 

A boka- és láb-szalagok szakadása 

S9330 

 

A láb egyéb és k.m.n. részének ficama 

S9340 

 

A boka rándulása és húzódása 

S9350 

 

A lábujj(-ak) rándulása és húzódása 

S9360 

 

A láb egyéb és k.m.n. részeinek rándulása húzódása 

S9400 

 

A N. plantaris lateralis sérülése 

S9410 

 

A N. plantaris medialis sérülése 

S9420 

 

A N. peroneus profundus sérülése a boka és láb szintjében 

S9430 

 

Érzőideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9470 

 

A boka és láb több idegének sérülése a boka és láb szintjében 

S9480 

 

Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében 

S9490 

 

K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében 

S9500 

 

Az art. dorsalis pedis sérülése 

S9510 

 

Az art. plantaris sérülése 

S9520 

 

A vena dorsalis pedis sérülése 

S9570 

 

A boka és láb több erének sérülése a boka és láb szintjében 

S9580 

 

A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében 

S9590 

 

K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében 

S9600 

 

A lábujj hosszú hajlító izma-ina sérülése a boka és lábszintjében 

S9610 

 

A lábujj hosszú feszítő ina-izma sérülése a boka és lábszintjében 

S9620 

 

A boka és láb belső izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9670 

 

A boka és láb több izmának-inának sérülése a boka és láb szintjében 

S9680 

 

A boka és láb egyéb izmainak-inainak sérülése a boka és láb szintjében 

S9690 

 

K.m.n. izom és ín sérülése a boka és ín szintjében 

S9700 

 

A boka összenyomatása 

S9710 

 

A lábujj(-ak) összenyomatása 

S9780 

 

A boka és láb egyéb részeinek összenyomatása 

S9800 

 

A láb traumás csonkolása a boka szintjében 

S9810 

 

Egy lábujj traumás csonkolása 

S9820 

 

Két vagy több lábujj traumás csonkolása 

S9830 

 

A láb egyéb részeinek traumás csonkolása 

S9840 

 

A láb traumás csonkolása szint meghatározása nélkül 

S9970 

 

A boka és láb többszörös sérülése 

S9980 

 

A boka és láb egyéb megnevezett sérülése 

S9990 

 

A boka és láb k.m.n. sérülése 

T0210 

 

A törzs, derék és medence csontjainak együttes törései 

T0240 

 

Mindkét felső végtag csontjainak több tájékon lévő törései 

T0250 

 

Mindkét alsó végtag csontjainak több tájékon lévő törései 

T0260 

 

A felső- és alsó végtag(ok) csontjainak több tájékon lévő törései 

T0270 

 

A mellkas, hát alsó részei, medence és végtagcsontok együttes törései 

T0280 

 

Testtájékok csontjainak egyéb kombinációban lévő törései 

T0290 

 

Többszörös törések, k.m.n. 

T0300 

 

Ficam, rándulás és húzódás a fejen és a nyakon 

T0310 

 

Ficam, rándulás és húzódás a mellkason, deréktájon és a medencén 
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T0320 

 

A felső végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0330 

 

Az alsó végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0340 

 

Az alsó és felső végtagok több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

T0380 

 

Testtájékok egyéb kombinációban lévő ficama és húzódása 

T0390 

 

Többszörös ficamok, rándulások és húzódások, k.m.n. 

T0400 

 

Összenyomatásos sérülések a fejen és a nyakon 

T0410 

 

Összenyomatásos sérülések a mellkason, hason, deréktájon és a medencén 

T0420 

 

A felső végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérüléseik 

T0430 

 

Az alsó végtag(ok) többszörös összenyomatásos sérülései 

T0440 

 

Az alsó és felső végtagok együttes összenyomatásos sérülései 

T0470 

 

A mellkas, has, deréktáj és medence együttes összenyomatásos sérülései 

T0480 

 

Testtájékok egyéb kombinációban lévő összenyomatásos sérülései 

T0490 

 

Többszörös összenyomatásos sérülések, k.m.n. 

T0500 

 

Mindkét kéz traumás amputatiója 

T0510 

 

Az egyik kéz és a másik kar traumás amputatiója [kivétel a kéz] 

T0520 

 

Mindkét kar traumás amputatiója [bármilyen szintben] 

T0530 

 

Mindkét láb traumás amputatiója 

T0540 

 

Egyik láb és másik lábszár traumás amputatiója [kivéve másik lábfej] 

T0550 

 

Mindkét lábszár traumás amputatiója [bármilyen szintben] 

T0560 

 

Felső és alsó végtag bármilyen komb. traumás amputat. k.m.n. szintben 

T0580 

 

Testtájékok egyéb kombinációban való traumás amputatiója 

T0590 

 

Többszörös traumás amputatio, k.m.n. 

T0620 

 

Idegek sérülése több testtájékkal együtt 

T0640 

 

Izmok és inak sérülése több testtájékkal együtt 

T07H0 

 

Többszörös sérülések, k.m.n. 

T1110 

 

Nyílt sérülés a felső végtagon, szint k.m.n. 

T2000 

 

A fej és nyak égése, foka nem meghatározott 

T2010 

 

A fej és nyak elsőfokú égése 

T2020 

 

A fej és nyak másodfokú égése 

T2030 

 

A fej és nyak harmadfokú égése 

T2040 

 

A fej és nyak maródása, foka k.m.n. 

T2050 

 

Fej és nyak elsőfokú maródása 

T2060 

 

A fej és nyak másodfokú maródása 

T2070 

 

A fej és nyak harmadfokú maródása 

T2100 

 

A törzs nem meghatározott fokú égése 

T2110 

 

A törzs elsőfokú égése 

T2120 

 

A törzs másodfokú égése 

T2130 

 

A törzs harmadfokú égése 

T2140 

 

A törzs k.m.n. fokú maródása 

T2150 

 

A törzs elsőfokú maródása 

T2160 

 

A törzs másodfokú maródása 

T2170 

 

A törzs harmadfokú maródása 

T2200 

 

A váll és felső végtag k.m.n. fokú égése, kivéve a csukló és kéz 

T2210 

 

A váll és felső végtag elsőfokú égése, kivéve a csukló és kéz 

T2220 

 

A váll és felső végtag másodfokú égése, kivéve a csukló és kéz 

T2230 

 

A váll és felső végtag harmadfokú égése, kivéve a csukló és kéz 

T2240 

 

A váll és felső végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a csukló és kéz 

T2250 

 

A váll és felső végtag elsőfokú maródása, kivéve a csukló és kéz 

T2260 

 

A váll és felső végtag másodfokú maródása, kivéve a csukló és kéz 

T2270 

 

A váll és felső végtag harmadfokú maródása, kivéve csukló és kéz 

T2300 

 

A csukló és kéz k.m.n. fokú égési sérülése 

T2310 

 

A csukló és kéz elsőfokú égési sérülése 

T2320 

 

A csukló és kéz másodfokú égési sérülése 

T2330 

 

A csukló és kéz harmadfokú égési sérülése 

T2340 

 

A csukló és kéz k.m.n. fokú maródása 

T2350 

 

A csukló és kéz elsőfokú maródása 

T2360 

 

A csukló és kéz másodfokú maródása 

T2370 

 

A csukló és kéz harmadfokú maródása 

T2400 

 

A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú égési sérülése, kivéve boka és láb 
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T2410 

 

A csípő és alsó végtag elsőfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb 

T2420 

 

A csípő és alsó végtag másodfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb 

T2430 

 

A csípő és alsó végtag harmadfokú égési sérülése, kivéve a boka és láb 

T2440 

 

A csípő és alsó végtag k.m.n. fokú maródása, kivéve a boka és láb 

T2450 

 

A csípő és alsó végtag elsőfokú maródása, kivéve a boka és láb 

T2460 

 

A csípő és alsó végtag másodfokú maródása, kivéve a boka és láb 

T2470 

 

A csípő és alsó végtag harmadfokú maródása, kivéve a boka és láb 

T2500 

 

A boka és láb k.m.n. fokú égési sérülése 

T2510 

 

A boka és láb elsőfokú égési sérülése 

T2520 

 

A boka és láb másodfokú égési sérülése 

T2530 

 

A boka és láb harmadfokú égési sérülése 

T2540 

 

A boka és láb k.m.n. fokú maródása 

T2550 

 

A boka és láb elsőfokú maródása 

T2560 

 

A boka és láb másodfokú maródása 

T2570 

 

A boka és láb harmadfokú maródása 

T2600 

 

A szemhéj és szemkörüli terület égése 

T2610 

 

A szaruhártya és kötőhártya égése 

T2620 

 

A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó égés 

T2630 

 

A szem és függelékei más részeit érintő égés 

T2640 

 

A szem és függelékeinek égése, rész k.m.n. 

T2650 

 

A szemhéj és szemkörüli terület maródása 

T2660 

 

A szaruhártya és kötőhártya maródása 

T2670 

 

A szemgolyó szakadásával és elpusztulásával járó maródás 

T2680 

 

A szem és függelékei más részeit érintő maródás 

T2690 

 

A szem és függelékeinek maródása, rész k.m.n. 

T2700 

 

A gége és légcső égése 

T2710 

 

A gégét, légcsövet és tüdőt érintő égés 

T2720 

 

A légzőrendszer egyéb részeinek égése 

T2730 

 

A légzőrendszer égése, k.m.n. 

T2740 

 

A gége és légcső maródása 

T2750 

 

A gégét, légcsövet és tüdőt érintő maródás 

T2760 

 

A légzőrendszer egyéb részeinek maródása 

T2770 

 

A légzőrendszer k.m.n. részének maródása 

T2800 

 

A száj és garat égése 

T2810 

 

A nyelőcső égése 

T2820 

 

Az emésztőrendszer más részének égése 

T2830 

 

A belső húgy-ivarszervek égése 

T2840 

 

Más, k.m.n. belső szerv égése 

T2850 

 

A száj és garat maródása 

T2860 

 

A nyelőcső maródása 

T2870 

 

Az emésztőrendszer más részeinek maródása 

T2880 

 

A belső húgy-ivarszervek maródása 

T2890 

 

Más és k.m.n. belső szervek maródása 

T2900 

 

Több testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott 

T2910 

 

Több testtájék égési sérülése, elsőfoknál nem nagyobb 

T2920 

 

Több testtájék égési sérülése, másodfoknál nem nagyobb 

T2930 

 

Több testtájék égési sérülése, az egyik legalább harmadfokú 

T2940 

 

Több testtájék maródása foka nem meghatározott 

T2950 

 

Több testtájék maródása, elsőfoknál nem nagyobb 

T2960 

 

Több testtájék maródása, másodfoknál nem nagyobb 

T2970 

 

Több testtájék maródása, az egyik legalább harmadfokú 

T3070 

 

Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása 

T3100 

 

A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő égés 

T3110 

 

A testfelület 10-19%-át érintő égés 

T3120 

 

A testfelület 20-29%-át érintő égés 

T3130 

 

A testfelület 30-39%-át érintő égés 

T3140 

 

A testfelület 40-49%-át érintő égés 

T3150 

 

A testfelület 50-59%-át érintő égés 

T3160 

 

A testfelület 60-69%-át érintő égés 
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T3170 

 

A testfelület 70-79%-át érintő égés 

T3180 

 

A testfelület 80-89%-át érintő égés 

T3190 

 

A testfelület 90, vagy több %-át érintő égés 

T3200 

 

A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő maródás 

T3210 

 

A testfelület 10-19%-át érintő maródás 

T3220 

 

A testfelület 20-29%-át érintő maródás 

T3230 

 

A testfelület 30-39%-át érintő maródás 

T3240 

 

A testfelület 40-49%-át érintő maródás 

T3250 

 

A testfelület 50-59%-át érintő maródás 

T3260 

 

A testfelület 60-69%-át érintő maródás 

T3270 

 

A testfelület 70-79%-át érintő maródás 

T3280 

 

A testfelület 80-89%-át érintő maródás 

T3290 

 

A testfelület 90, vagy több %-át érintő maródás 

T3300 

 

A fej felületes fagyása 

T3310 

 

A nyak felületes fagyása 

T3320 

 

A mellkas felületes fagyása 

T3330 

 

A hasfal, derék és medence felületes fagyása 

T3340 

 

A kar felületes fagyása 

T3350 

 

A csukló és kéz felületes fagyása 

T3360 

 

A csípő és comb felületes fagyása 

T3370 

 

A térd és a lábszár felületes fagyása 

T3380 

 

A boka és lábfej felületes fagyása 

T3390 

 

Egyéb és k.m.n. részek felületes fagyása 

T3400 

 

A fej szövetelhalással járó fagyása 

T3410 

 

A nyak szövetelhalással járó fagyása 

T3420 

 

A mellkas szövetelhalással járó fagyása 

T3430 

 

A hasfal, derék és medence szövetelhalással járó fagyása 

T3440 

 

A kar szövetelhalással járó fagyása 

T3450 

 

A csukló és kéz szövetelhalással járó fagyása 

T3460 

 

A csípő és comb szövetelhalással járó fagyása 

T3470 

 

A térd és a lábszár szövetelhalással járó fagyása 

T3480 

 

A boka és lábfej szövetelhalással járó fagyása 

T3490 

 

Egyéb és k.m.n. részek szövetelhalással járó fagyása 

T3500 

 

Több testtájék felületes fagyása 

T3510 

 

Több testtájék szövetelhalással járó fagyása 

T3520 

 

A fej és nyak fagyása, k.m.n. 

T3530 

 

A mellkas, has, derék, és a medence fagyása, k.m.n. 

T3540 

 

A felső végtag fagyása, k.m.n. 

T3550 

 

Az alsó végtag fagyása, k.m.n. 

T3560 

 

Több testtájék fagyása, k.m.n. 

T3570 

 

Fagyás k.m.n. helyen 

T9050 

 

A koponyaűri sérülés késői hatása 

T9510 

 

A törzs égésének, maródásának vagy fagyásának késői hatása 

T9520 

 

A felső végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei 

T9530 

 

Az alsó végtag égésének maródásának vagy fagyásának következményei 

T9540 

 

Megégett, maródott testfelület kiterj.sz.oszt. égés, fagyás következm. 

T9580 

 

Egyéb megjelölt égés, maródás vagy fagyás következményei 

T9590 

 

K.m.n. égés maródás vagy fagyás következményei 

U9960 

 

Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 

W91H0 

 

Sugárzás k.m.n. típusa által okozott ártalom 

Y8350 

 

Végtag(ok) amputatioja 
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A0100 

 

Hastyphus 

A0110 

 

Paratyphus "A" 

A0120 

 

Paratyphus "B" 

A0130 

 

Paratyphus "C" 

A0140 

 

Paratyphus k.m.n. 

A0220 + Salmonella helyi fertőzések 

A0460 

 

Yersinia enterocolitica okozta bélhurut 

A1780 + Az idegrendszer egyéb gümőkórja 

A3000 

 

Lepra [Hansen-betegség] k.m.n. 

A3010 

 

Tuberculoid lepra 

A3020 

 

Határesetű tuberculoid lepra 

A3030 

 

Határesetű lepra 

A3040 

 

Határesetű lepromatosus lepra 

A3050 

 

Lepromatosus lepra 

A3080 

 

Lepra egyéb formái 

A3090 

 

Lepra k.m.n. 

A3680 

 

Egyéb diphtheria 

A4000 

 

Septicaemia, A csoportú streptococcus miatt 

A4010 

 

Septicaemia, B csoportú streptococcus miatt 

A4020 

 

Septicaemia, D csoportú streptococcus miatt 

A4030 

 

Septicaemia Streptococcus pneumoniae miatt 

A4080 

 

Egyéb streptococcus okozta septicaemia 

A4090 

 

Septicaemia, streptococcus miatt k.m.n. 

A4100 

 

Staphylococcus aureus okozta septicaemia 

A4110 

 

Egyéb azonosított staphylococcus okozta septicaemia 

A4120 

 

Nem azonosított staphylococcus okozta septicaemia 

A4130 

 

Haemophilus influenzae okozta septicaemia 

A4140 

 

Anaerob kórokozók okozta septicaemia 

A4150 

 

Septicaemia egyéb Gram-negatív kórokozók miatt 

A4180 

 

Septicaemia, egyéb meghatározott kórokozóval 

A4190 

 

Septicaemia, k.m.n. 

A4191 

 

Septicaemia többszervi elégtelenséggel 

A5040 

 

Késői veleszületett neurosyphilis [juvenilis neurosyphilis] 

A5050 

 

Egyéb késői veleszületett syphilis, tünetekkel 

A5210 

 

Symptomás neurosyphilis 

A5440 + A csont-izomrendszer kankós fertőzése 

A6920 

 

Lyme-kór 

A9210 

 

O'nyong-nyong láz 

B0220 + Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel 

B1500 

 

A-típusú hepatitis májcomával 

B1590 

 

A-típusú hepatitis májcoma nélkül 

B1600 

 

B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, májcomával 

B1610 

 

B-típusú heveny hepatitis delta-ágenssel, májcoma nélkül 

B1620 

 

B-típusú heveny hepatitis delta-ágens nélkül, májcomával 

B1690 

 

B-típusú heveny hepatitis delta-ágens és májcoma nélkül 

B1700 

 

Hepatitis B hordozó heveny d- (felül-) fertőzése 

B1710 

 

Heveny hepatitis C 

B1720 

 

Heveny hepatitis E 

B1780 

 

Egyéb meghatározott heveny vírusos májgyulladás 

B1800 

 

Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágenssel 

B1810 

 

Idült vírusos B-típusú hepatitis d-ágens nélkül 

B1820 

 

Idült vírusos C-típusú hepatitis 

B1880 

 

Egyéb idült vírusos májgyulladás 

B1890 

 

Idült vírusos májgyulladás k.m.n. 

B1900 

 

Vírushepatitis comával k.m.n. 
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B1990 

 

Vírusos hepatitis coma nélkül k.m.n. 

B2680 

 

Járványos parotitis egyéb szövődményekkel 

B2700 

 

Gammaherpesvirus mononucleosis 

B2710 

 

Cytomegalovirus mononucleosis 

B2780 

 

Egyéb fertőző mononucleosis 

B2790 

 

Fertőző mononucleosis k.m.n. 

B91H0 

 

A gyermekbénulás következményei 

B9410 

 

A vírusos agyvelőgyulladás következményei 

C3800 

 

Szív rosszindulatú daganata 

C4520 

 

A szívburok mesotheliomája 

D1510 

 

Szív jóindulatú daganata 

D1810 

 

Lymphangioma bármely lokalizációban 

D1811 

 

A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája 

D5700 

 

Sarlósejtes anaemia krízissel 

D5710 

 

Sarlósejtes anaemia krízis nélkül 

D5720 

 

Kettős heterozygotás sarlósejtes zavarok 

D5730 

 

Sarlósejtes jelleg 

D5780 

 

Egyéb sarlósejtes rendellenességek 

D8680 

 

Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban 

E0000 

 

Veleszületett jódhiány-syndroma, idegrendszeri típus 

E0010 

 

Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, myxoedemás típus 

E0020 

 

Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, kevert típus 

E0090 

 

Veleszületett jódhiány tünetegyüttes, k.m.n. 

E0100 

 

Jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva 

E0110 

 

Jódhiányhoz társuló multinodularis (endémiás) golyva 

E0120 

 

Jódhiányhoz társuló (endémiás) golyva, k.m.n. 

E0180 

 

Jódhiányhoz társuló egyéb pajzsmirigy betegségek és rokon állapotok 

E02H0 

 

Subclinicus jódhiányos hypothyreosis 

E0300 

 

Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával 

E0310 

 

Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül 

E0320 

 

Gyógyszerek és egyéb exogén anyagok-okozta hypothyreosis 

E0330 

 

Infectiók utáni hypothyreosis 

E0340 

 

Pajzsmirigy sorvadás (szerzett) 

E0350 

 

Myxoedemás coma 

E0380 

 

Egyéb hypothyreosis 

E0390 

 

Hypothyreosis, k.m.n. 

E0500 

 

Thyreotoxicosis diffúz golyvával 

E0510 

 

Thyreotoxicosis, solitaer toxikus pajzsmirigy göbbel 

E0520 

 

Thyreotoxicosis multinodularis toxikus golyvával 

E0530 

 

Thyreotoxicosis ectopiás pajzsmirigy következtében 

E0540 

 

Thyreotoxicosis factitia 

E0550 

 

Thyreotoxicus krízis 

E0580 

 

Egyéb thyreotoxicosis 

E0590 

 

Thyreotoxicosis k.m.n. 

E1060 

 

Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1160 

 

Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1260 

 

Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1360 

 

Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1460 

 

Cukorbetegség k.m.n., egyéb megnevezett szövődményekkel 

E2100 

 

Primaer hyperparathyreosis 

E2110 

 

Secundaer hyperparathyreosis, m.n.o. 

E2120 

 

Egyéb mellékpajzsmirigy túlműködés 

E2130 

 

Hyperparathyreosis, k.m.n. 

E2140 

 

Egyéb meghatározott mellékpajzsmirigy betegségek 

E2150 

 

Mellékpajzsmirigy betegség, k.m.n. 

E2200 

 

Acromegalia és hypophysaer gigantismus 

E40H0 

 

Kwashiorkor 

E41H0 

 

Táplálkozási marasmus 

E42H0 

 

Marasmussal társuló kwashiorkor 
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E4300 

 

Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság, k.m.n. 

E4301 

 

Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka 

E4302 

 

Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka 

E43H0 

 

Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. 

E4400 

 

Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

E4410 

 

Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság 

E45H0 

 

Fejlődés visszamaradás fehérje- és energia-hiány alultápláltság miatt 

E46H0 

 

Fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. 

E6400 

 

Fehérje-energia hiányos alultápláltság következményei 

E6480 

 

Egyéb táplálkozási hiányállapotok következményei 

E6690 

 

Elhízás, k.m.n. 

E68H0 

 

A túltápláltság következményei 

E7910 

 

Lesch-Nyhan-syndroma 

E8310 

 

A vas anyagcsere rendellenességei 

F0700 

 

Organikus személyiségzavar 

F0710 

 

Posztenkefalitiszes szindróma 

F0720 

 

Posztkommóciós szindróma 

F0780 

 

Egyéb meghat.személyiség-viselkedészavar, a közp.idegr. elváltozásától 

F0790 

 

K.m.n. személyiség-viselkedészavar, a közp. idegr. elváltozásától 

F3200 

 

Enyhe depressziós epizód 

F3210 

 

Közepes depressziós epizód 

F3220 

 

Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetek nélkül 

F3230 

 

Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetekkel 

F3280 

 

Egyéb depressziós epizód 

F3290 

 

Nem-meghatározott depressziós epizód 

F3400 

 

Ciklotimia 

F3410 

 

Disztimia 

F3480 

 

Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar 

F3490 

 

Nem-meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar 

F5080 

 

Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) 

F5090 

 

Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) 

F5120 

 

Az alvás-ébrenlét ciklusának nem-organikus zavarai 

F7000 

 

Enyhe mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7010 

 

Enyhe mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7080 

 

Enyhe mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7090 

 

Enyhe mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7100 

 

Közepes mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7110 

 

Közepes mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7180 

 

Közepes mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7190 

 

Közepes mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7200 

 

Súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7210 

 

Súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7280 

 

Súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7290 

 

Súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7300 

 

Igen súlyos mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7310 

 

Igen súlyos mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7380 

 

Igen súlyos mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7390 

 

Igen súlyos mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F7800 

 

Mentális retardáció k.m.n., enyhe viselkedésromlással 

F7810 

 

Mentális retardáció k.m.n., markáns viselkedésromlással 

F7880 

 

Mentális retardáció k.m.n., egyéb viselkedésromlással 

F7890 

 

Mentális retardáció k.m.n., viselkedésromlás nélkül 

F7900 

 

Nem-osztályozott mentális retardáció enyhe viselkedésromlással 

F7910 

 

Nem-osztályozott mentális retardáció markáns viselkedésromlással 

F7980 

 

Nem-osztályozott mentális retardáció egyéb viselkedésromlással 

F7990 

 

Nem-osztályozott mentális retardáció viselkedésromlás nélkül 

F8000 

 

Az artikuláció jellegzetes zavara 

F8010 

 

A kifejező (expresszív) beszéd zavara 

F8020 

 

A beszédmegértés (receptív beszéd) zavara 
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F8030 

 

Szerzett afázia epilepsziával [Landau-Kleffner szindróma] 

F8080 

 

Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar 

F8090 

 

Nem-meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének 

F82H0 

 

A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 

F83H0 

 

Kevert specifikus fejlődési zavarok 

F9000 

 

Az aktivitás és a figyelem zavarai 

F9010 

 

Hiperkinetikus magatartászavar 

F9080 

 

Egyéb hiperkinetikus zavar 

F9090 

 

Nem-meghatározott hiperkinetikus zavar 

F9820 

 

Csecsemő- és gyermekkori táplálási zavarok 

G09H0 

 

A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei 

G1290 

 

Gerincvelői izomsorvadás k.m.n. 

G20H0 

 

Parkinson-kór 

G2110 

 

Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus 

G2120 

 

Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus 

G2130 

 

Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus 

G2180 

 

Egyéb másodlagos parkinsonismus 

G2190 

 

Másodlagos parkinsonismus k.m.n. 

G4420 

 

Tensiós típusú fejfájás 

G5000 

 

Trigeminus neuralgia 

G5010 

 

Atípusos arcfájdalom 

G5450 

 

Amyotrophia neuralgica 

G5460 

 

Végtag fantom-syndroma fájdalommal 

G5470 

 

Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül 

G6100 

 

Guillain-Barré-syndroma 

G6110 

 

Serum neuropathia 

G6180 

 

Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190 

 

Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6200 

 

Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210 

 

Alkoholos polyneuropathia 

G6220 

 

Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280 

 

Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6290 

 

Polyneuropathia k.m.n. 

G8000 

 

Spasticus agyi bénulás 

G8010 

 

Spasticus kétoldali bénulás 

G8020 

 

Csecsemőkori féloldali bénulás 

G8030 

 

Dyskineticus agyi bénulás 

G8040 

 

Ataxiás agyi bénulás 

G8080 

 

Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G8090 

 

Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 

G8100 

 

Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110 

 

Féloldali spasticus bénulás 

G8190 

 

Féloldali bénulás k.m.n. 

G8200 

 

Petyhüdt paraplegia 

G8210 

 

Spasticus paraplegia 

G8220 

 

Paraplegia k.m.n. 

G8230 

 

Petyhüdt tetraplegia 

G8240 

 

Spasticus tetraplegia 

G8250 

 

Tetraplegia k.m.n. 

G8300 

 

Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310 

 

Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320 

 

Az egyik felső végtag bénulása 

G8330 

 

Egy végtag bénulása k.m.n. 

G8340 

 

Cauda equina syndroma 

G8380 

 

Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G8390 

 

Bénulásos syndroma k.m.n. 

G9190 

 

Hydrocephalus k.m.n. 

G9700 

 

Liquor-csorgás gerinccsapolás következtében 

G9710 

 

Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció 
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G9720 

 

Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után 

G9780 

 

A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei 

G9790 

 

Egyéb, beavatkozás utáni idegrendszeri rendellenesség k.m.n. 

H5410 

 

Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen 

H5470 

 

Nem meghatározott látásvesztés 

H9030 

 

Kétoldali idegi hallásvesztés 

H9040 

 

Egyoldali idegi hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9050 

 

Idegi hallásvesztés, k.m.n. 

H9060 

 

Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés 

H9070 

 

Egyoldali kevert típusú hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 

H9080 

 

Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n. 

I0100 

 

Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110 

 

Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120 

 

Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180 

 

Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0190 

 

Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I0500 

 

A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510 

 

A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520 

 

A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580 

 

A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0590 

 

A kéthegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0600 

 

Rheumás aorta szűkület 

I0610 

 

Rheumás aorta elégtelenség 

I0620 

 

Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680 

 

Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690 

 

Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700 

 

A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710 

 

A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720 

 

Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780 

 

A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0790 

 

A háromhegyű billentyű betegsége, k.m.n. 

I0800 

 

A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810 

 

A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820 

 

Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830 

 

Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880 

 

Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0890 

 

Többszörös billentyűbetegség, k.m.n. 

I0900 

 

Rheumás szívizomgyulladás 

I0910 

 

A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n. 

I0920 

 

Idült rheumás szívburokgyulladás 

I0980 

 

Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek 

I0990 

 

Rheumás szívbetegség, k.m.n. 

I10H0 

 

Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 

I1100 

 

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1190 

 

Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 

I1300 

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1310 

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 

I1320 

 

Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I1390 

 

Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 

I2000 

 

Instabil angina pectoris 

I2010 

 

Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal 

I2080 

 

Angina pectoris egyéb formái 

I2090 

 

Angina pectoris, k.m.n. 

I2100 

 

Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110 

 

Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120 

 

Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130 

 

Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140 

 

Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2190 

 

Heveny szívizomelhalás, k.m.n. 
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I2191 

 

Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200 

 

Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 

I2210 

 

Ismétlődő inferior szívizomelhalás 

I2280 

 

Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290 

 

Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2510 

 

Atheroscleroticus szívbetegség 

I2520 

 

Régi szívizomelhalás 

I2790 

 

Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 

I3300 

 

Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 

I3390 

 

Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n. 

I3400 

 

A kéthegyű billentyű elégtelensége 

I3410 

 

A kéthegyű billentyű prolapsusa 

I3420 

 

Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 

I3480 

 

A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei 

I3490 

 

A mitralis billentyű nem rheumás eredetű betegsége, k.m.n. 

I3500 

 

Az aorta (billentyű) szűkülete 

I3510 

 

Az aorta (billentyű) elégtelensége 

I3520 

 

Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel 

I3580 

 

Az aortabillentyű egyéb rendellenességei 

I3590 

 

Aortabillentyű rendellenesség, k.m.n. 

I3600 

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete 

I3610 

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége 

I3620 

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel 

I3680 

 

A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei 

I3690 

 

A háromhegyű billentyű nem rheumás eredetű rendellenessége, k.m.n. 

I3700 

 

A pulmonalis billentyű szűkülete 

I3710 

 

A pulmonalis billentyű elégtelensége 

I3720 

 

A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I3780 

 

A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei 

I3790 

 

Pulmonalis billentyű rendellenesség, k.m.n. 

I38H0 

 

Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott 

I4400 

 

Elsőfokú pitvar-kamrai block 

I4410 

 

Másodfokú pitvar-kamrai block 

I4420 

 

Teljes pitvar-kamrai block 

I4430 

 

Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n. 

I4440 

 

Bal elülső fascicularis block 

I4450 

 

Bal hátsó fascicularis block 

I4460 

 

Egyéb és nem meghatározott fascicularis block 

I4470 

 

Bal Tawara-szár-block, k.m.n. 

I4500 

 

Jobb Tawara-szár block 

I4510 

 

Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block 

I4520 

 

Bifascicularis block 

I4530 

 

Trifascicularis block 

I4540 

 

Intraventricularis block 

I4550 

 

Egyéb meghatározott szívblock 

I4560 

 

Pre-excitatiós syndroma 

I4580 

 

Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok 

I4590 

 

Ingervezetési zavar, k.m.n. 

I4710 

 

Supraventricularis tachycardia 

I4720 

 

Kamrai tachycardia 

I4790 

 

Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 

I48H0 

 

Pitvari fibrillatio és flutter 

I4900 

 

Kamra fibrillatio és flutter 

I4910 

 

Pitvari extrasystole 

I4920 

 

Junctionalis extrasystole 

I4930 

 

Kamrai extrasystole 

I4940 

 

Egyéb és nem meghatározott extrasystole 

I4950 

 

Sick sinus syndroma 

I4980 

 

Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 
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I4990 

 

Szívritmuszavar, k.m.n. 

I5000 

 

Pangásos szívelégtelenség 

I5001 

 

Cardialis decompensatio NYHA I. stádium 

I5002 

 

Cardialis decompensatio NYHA II. stádium 

I5003 

 

Cardialis decompensatio NYHA III. stádium 

I5004 

 

Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium 

I5010 

 

Balkamra elégtelenség 

I5011 

 

Balkamra elégtelenség NYHA I. stádium 

I5012 

 

Balkamra elégtelenség NYHA II. stádium 

I5013 

 

Balkamra elégtelenség NYHA III. stádium 

I5014 

 

Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium 

I5090 

 

Szívelégtelenség, k.m.n. 

I5091 

 

Szívelégtelenség NYHA I. stádium 

I5092 

 

Szívelégtelenség NYHA II. stádium 

I5093 

 

Szívelégtelenség NYHA III. stádium 

I5094 

 

Szívelégtelenség NYHA IV. stádium 

I5100 

 

Szerzett sövénydefektus 

I5110 

 

Ínhúrszakadás, m.n.o. 

I5120 

 

Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 

I5130 

 

Szívüregi thrombosis, m.n.o. 

I6910 

 

Agyállományi vérzés következményei 

I6920 

 

Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei 

I7000 

 

Az aorta atherosclerosisa 

I7010 

 

A veseütőér atherosclerosisa 

I7020 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7021 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I. 

I7022 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II. 

I7023 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III. 

I7024 

 

A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV. 

I7080 

 

Egyéb ütőerek atherosclerosisa 

I7090 

 

Általános és, k.m.n. atherosclerosis 

I7100 

 

Az aorta [bármely részének] dissectiója 

I7110 

 

A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7120 

 

A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7130 

 

A hasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7140 

 

A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7150 

 

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt 

I7160 

 

Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül 

I7180 

 

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, megrepedt 

I7190 

 

Aorta-aneurysma, k.m.n. lokalizációjú, repedés említése nélkül 

I7200 

 

Arteria carotis aneurysma 

I7210 

 

A felső végtag ütőereinek aneurysmája 

I7220 

 

Az arteria renalis aneurysmája 

I7230 

 

Az arteria iliaca aneurysmája 

I7240 

 

Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7280 

 

Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája 

I7290 

 

Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma 

I7300 

 

Raynaud-syndroma 

I7301 

 

Raynaud-syndroma, primer 

I7302 

 

Raynaud-syndroma, secunder 

I7309 

 

Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310 

 

Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7380 

 

Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 

I7390 

 

Perifériás érbetegség, k.m.n. 

I7400 

 

A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410 

 

Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420 

 

A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430 

 

Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7440 

 

Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 
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I7450 

 

Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480 

 

Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7490 

 

K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 

I7700 

 

Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710 

 

Ütőérszűkület 

I7711 

 

Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720 

 

Ütőér repedés 

I7730 

 

Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740 

 

Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750 

 

Ütőér elhalás 

I7760 

 

Arteritis, nem-meghatározott 

I7780 

 

Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7790 

 

Artériák és arteriolák rendellenessége, k.m.n. 

I8900 

 

Lymphoedema 

I8901 

 

Lymphoedema, m.n.o. 

I8902 

 

Lymphangiectasia 

I8903 

 

Lymphoedema chronica 

I9720 

 

Emlőeltávolítás utáni nyirokpangás-syndroma 

I9790 

 

A keringési rendszer beavatkozás utáni rendellenessége, k.m.n. 

J4110 

 

Mucopurulens idült bronchitis 

J4180 

 

Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis 

J42H0 

 

Nem meghatározott idült bronchitis 

J4310 

 

Panlobaris emphysema 

J4320 

 

Centrilobularis emphysema 

J4380 

 

Egyéb emphysema 

J4390 

 

Emphysema, k.m.n. 

J4400 

 

Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel 

J4410 

 

Idült obstructiv tüdőbetegség heveny fellángolással, k.m.n. 

J4480 

 

Egyéb meghatározott idült obstructiv tüdőbetegség 

J4490 

 

Idült obstructiv tüdőbetegség, k.m.n. 

J4500 

 

Főként allergiás asthma 

J4510 

 

Nem-allergiás asthma 

J4580 

 

Kevert asthma 

J4590 

 

Asthma, k.m.n. 

J6840 

 

Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől 

J9500 

 

Tracheostomia malfunctio 

J9510 

 

Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után 

J9520 

 

Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után 

J9530 

 

Idült tüdőelégtelenség műtétet követően 

J9540 

 

Mendelson-syndroma 

J9550 

 

Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J9580 

 

Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 

J9590 

 

Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n. 

J9600 

 

Heveny légzési elégtelenség 

J9610 

 

Idült légzési elégtelenség 

J9690 

 

Légzési elégtelenség, k.m.n. 

J9800 

 

A hörgők máshova nem osztályozott betegségei 

J9810 

 

Tüdőcollapsus 

J9820 

 

Interstitialis emphysema 

J9830 

 

Compensatoricus emphysema 

J9840 

 

A tüdő egyéb rendellenességei 

J9850 

 

A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei 

J9860 

 

A rekeszizom rendellenességei 

J9880 

 

Egyéb meghatározott légzési rendellenességek 

J9890 

 

Légzési rendellenesség, k.m.n. 

K5000 

 

A vékonybél Crohn-betegsége 

K5001 

 

Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség 

K5002 

 

Vékonybél Crohn betegség fisztulával 

K5010 

 

A vastagbél Crohn-betegsége 
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K5011 

 

Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség 

K5012 

 

Vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5080 

 

Crohn-betegség, egyéb 

K5081 

 

Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség 

K5082 

 

Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5090 

 

Crohn-betegség, k.m.n. 

K5100 

 

Enterocolitis ulcerosa (chronica) 

K5110 

 

Ileocolitis ulcerosa (chronica) 

K5120 

 

Proctitis ulcerosa (chronica) 

K5130 

 

Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica) 

K5140 

 

Pseudopolyposis intestini crassi 

K5150 

 

Proctocolitis mucosa 

K5180 

 

Colitis ulcerosa egyéb 

K5190 

 

Colitis ulcerosa k.m.n. 

K9080 

 

Egyéb felszívódási zavar 

K9081 

 

Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt 

K9082 

 

Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt 

L0800 

 

Pyoderma 

L0810 

 

Erythrasma 

L0880 

 

A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 

L0890 

 

A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 

L5110 

 

Bullosus erythema multiforme 

L5120 

 

Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] 

L5121 

 

Toxikus epidermalis necrolysis, testnyílások és ezek környékén 

L5122 

 

Toxikus epidermalis necrolysis, testny. és körny. + <30% testfelület 

L5123 

 

Toxikus epidermalis necrolysis, testny. és körny. + 30-80% testfelület 

L5124 

 

Toxikus epidermalis necrolysis testny. és körny. + 100% testfelület 

L5125 

 

Toxikus epidermalis necrolysis, belszervi nyálkah.+ bárm.% testfelület 

L5180 

 

Egyéb erythema multiforme 

L5190 

 

Erythema multiforme, k.m.n. 

L52H0 

 

Erythema nodosum 

L89H0 

 

Decubitus-fekély 

L9050 

 

A bőr heges állapotai és fibrosisa 

M0000 

 

Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0010 

 

Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0020 

 

Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0080 

 

Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis 

M0090 

 

Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 

M0510 + Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 

M1200 

 

Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud] 

M1210 

 

Kaschin-Beck betegség 

M1220 

 

Villonodularis synovitis (pigmentált) 

M1230 

 

Palindrom rheumatismus 

M1240 

 

Intermittáló hydrarthrosis 

M1250 

 

Sérüléses arthropathia 

M1280 

 

Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o. 

M1300 

 

Polyarthritis, k.m.n. 

M1310 

 

Monoarthritis, m.n.o. 

M1380 

 

Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 

M1390 

 

Ízületi gyulladás, k.m.n. 

M1910 

 

Egyéb izületek posttraumás arthrosisa 

M2120 

 

Flexiós deformitás 

M2130 

 

Csukló vagy láb bénulása (szerzett) 

M2190 

 

Szerzett végtag deformitás, k.m.n. 

M2410 

 

Egyéb izületi porc rendellenességek 

M2420 

 

Szalag-rendellenesség 

M2430 

 

Pathologiás izületi dislocatio és subluxatio, m.n.o. 

M2440 

 

Az izület visszatérő dislocatiója és subluxatiója 

M2450 

 

Ízületi contractura 
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M2460 

 

Ízületi ankylosis 

M2470 

 

Protrusio acetabuli 

M2480 

 

Egyéb meghatározott izületi működési zavarok, m.n.o. 

M2510 

 

Ízületi sipoly 

M2520 

 

Lötyögő izület 

M2530 

 

Az izület egyéb instabilitása 

M2540 

 

Ízületi folyadékgyülem (effusio) 

M2550 

 

Ízületi fájdalom 

M2560 

 

Ízületi merevség, m.n.o. 

M2580 

 

Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M3530 

 

Polymyalgia rheumatica 

M4600 

 

A gerinc enthesopathiái 

M4610 

 

Sacroileitis, m.n.o. 

M4620 

 

A csigolya osteomyelitise 

M4630 

 

A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 

M4640 

 

Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 

M4650 

 

Egyéb fertőzéses spondylopathiák 

M4680 

 

Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

M4690 

 

Gyulladásos spondylopathia, k.m.n. 

M5400 

 

A hát és a nyak területét érintő panniculitis 

M5410 

 

Radiculopathia 

M5420 

 

Cervicalgia 

M5430 

 

Ischias 

M5440 

 

Lumbago ischiassal 

M5450 

 

Derékfájás 

M5460 

 

Fájdalom háti gerinc területén 

M5480 

 

Egyéb hátfájdalom 

M5490 

 

Dorsalgia, k.m.n. 

M6100 

 

Traumás eredetű myositis ossificians 

M6120 

 

Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója 

M6220 

 

Az izmok ischaemiás infarctusa 

M6230 

 

Immobilitás-syndroma (paraplegiás) 

M6240 

 

Izomcontractura 

M6250 

 

Izomtömeg vesztés és atrophia, m.n.o. 

M7500 

 

A váll adhaesiv capsulitise 

M7510 

 

Rotator köpeny syndroma 

M7520 

 

Biceps tendinitis 

M7530 

 

A váll calcificaló tendinitise 

M7540 

 

A váll izület ütődéses syndromája 

M7550 

 

Váll-bursitis 

M7580 

 

Egyéb vállelváltozások 

M7590 

 

Vállelváltozás, k.m.n. 

M7910 

 

Izomfájdalom 

M7920 

 

Neuralgia és neuritis, k.m.n. 

M7960 

 

Végtagfájdalom 

M8120 

 

Inaktivitási osteoporosis 

M8190 

 

Osteoporosis, k.m.n. 

M8400 

 

Rosszul illeszkedve gyógyult csonttörés 

M8410 

 

Össze nem forrt csonttörés [álizület] 

M8420 

 

Csonttörés elhúzódó gyógyulása 

M8490 

 

A csontfolytonosság rendellenessége, k.m.n. 

M8600 

 

Akut haematogen osteomyelitis 

M8610 

 

Egyéb akut osteomyelitis 

M8620 

 

Szubakut osteomyelitis 

M8630 

 

Idült, multifokális osteomyelitis 

M8640 

 

Idült osteomyelitis váladékozó üreggel 

M8650 

 

Egyéb idült, haematogen osteomyelitis 

M8660 

 

Egyéb idült osteomyelitis 

M8680 

 

Egyéb osteomyelitis 
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M8690 

 

Osteomyelitis, k.m.n. 

M8691 

 

A koponya csontjait érintő osteomyelitis 

M8720 

 

Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8721 

 

Posttraumás csontelhalás válltájék 

M8722 

 

Posttraumás csontelhalás felkar 

M8723 

 

Posttraumás csontelhalás alkar 

M8724 

 

Posttraumás csontelhalás kéz 

M8725 

 

Posttraumás csontelhalás medence és tompor 

M8726 

 

Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 

M8727 

 

Posttraumás csontelhalás boka és lábfej 

M8728 

 

Posttraumás csontelhalás egyéb 

M8729 

 

Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8900 

 

Algoneurodystrophia 

M9540 

 

A mellkas és bordák szerzett deformitása 

M9600 

 

Álizület fúzió vagy arthrodesis után 

M9610 

 

Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 

M9630 

 

Postlaminectomiás kyphosis 

M9640 

 

Műtét utáni lordosis 

M9660 

 

Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9680 

 

Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

M9690 

 

Beavatkozás utáni csont izomrendszeri rendellenesség, k.m.n. 

M9900 

 

Segmentalis és somaticus dysfunctio 

M9910 

 

Komplex subluxatio (csigolya) 

M9920 

 

A gerinccsatorna subluxatio okozta szűkülete 

M9930 

 

A gerinccsatorna csontos szűkülete 

M9940 

 

A gerinccsatorna kötőszövetes szűkülete 

M9950 

 

A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete 

M9960 

 

Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete 

M9970 

 

Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete 

M9980 

 

Egyéb biomechanikai károsodások 

M9990 

 

Biomechanikai károsodás, k.m.n. 

N1880 

 

Egyéb krónikus veseelégtelenség 

N1890 

 

Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 

N2100 

 

Hólyagkő 

N2500 

 

Osteodystrophia renalis 

N3020 

 

Egyéb idült cystitis 

N3100 

 

Funkcióképes neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3110 

 

Reflex neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3120 

 

Petyhüdt neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 

N3180 

 

A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctiója 

N3190 

 

A húgyhólyag neuromuscularis dysfunctiója, k.m.n. 

N3940 

 

Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 

Q2000 

 

Közös artériás törzs 

Q2010 

 

Kettős kiszájadzású jobb kamra 

Q2020 

 

Kettős kiszájadzású bal kamra 

Q2030 

 

Nagyartériák teljes transpositiója 

Q2040 

 

Egykamrájú szív 

Q2050 

 

Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 

Q2060 

 

A pitvari fülcsék isomerismusa 

Q2080 

 

A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2090 

 

A szívüregek és összeköttetéseik veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2100 

 

Kamrai sövényhiány 

Q2110 

 

Pitvari sövényhiány 

Q2120 

 

Pitvar-kamrai sövényhiány 

Q2130 

 

Fallot-tetralogia 

Q2140 

 

Aortopulmonalis septumdefectus 

Q2180 

 

A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2190 

 

A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2200 

 

A tüdőverőér billentyű atresiája 
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Q2210 

 

A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 

Q2220 

 

A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2230 

 

A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2240 

 

A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2250 

 

Ebstein-anomalia 

Q2260 

 

Hypoplasiás jobb szív-syndroma 

Q2280 

 

A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2290 

 

A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2300 

 

Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 

Q2310 

 

Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 

Q2320 

 

A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 

Q2330 

 

A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 

Q2340 

 

Hypoplasiás bal szív-syndroma 

Q2380 

 

Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2390 

 

Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2400 

 

Dextrocardia 

Q2410 

 

Levocardia 

Q2420 

 

Hárompitvarú szív 

Q2430 

 

A tüdőverőér infundibularis szűkülete 

Q2440 

 

Veleszületett subaorticus szűkület 

Q2450 

 

A koszorúerek rendellenessége 

Q2460 

 

Veleszületett pitvar-kamrai block 

Q2480 

 

A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 

Q2490 

 

A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2500 

 

Nyitott ductus arteriosus 

Q2510 

 

Coarctatio aortae 

Q2520 

 

Az aorta veleszületett elzáródása 

Q2530 

 

Aortaszűkület 

Q2540 

 

Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2550 

 

A tüdőverőér atresiája 

Q2560 

 

A tüdőverőér szűkülete 

Q2570 

 

A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2580 

 

A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2590 

 

A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

Q2600 

 

A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 

Q2610 

 

Perzisztáló bal véna cava superior 

Q2620 

 

A tüdővénák teljes transpositiója 

Q2630 

 

A tüdővénák részleges transpositiója 

Q2640 

 

A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 

Q2650 

 

A vena portae rendellenes beszájadzása 

Q2660 

 

Sipoly a v. portae és májarteria között 

Q2680 

 

A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 

Q2690 

 

A nagyvéna veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

R0000 

 

Tachycardia, k.m.n. 

R0010 

 

Bradycardia, k.m.n. 

R0600 

 

Dyspnoe 

R0740 

 

Mellkasi fájdalom, k.m.n. 

R1010 

 

A felső hasra lokalizált fájdalom 

R1020 

 

Medence és gáttáji fájdalom 

R1030 

 

Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom 

R1040 

 

Egyéb és k.m.n. hasi fájdalom 

R13H0 

 

Dysphagia 

R15H0 

 

Széklet incontinentia 

R1940 

 

Bélműködés változás 

R1980 

 

Emésztőrendszerrel és hassal kapcs. egyéb, meghat. panaszok és tünetek 

R2000 

 

A bőr érzéstelensége 

R2010 

 

Bőr hypaesthesia 

R2020 

 

Bőr paraesthesia 

R2030 

 

Hyperaesthesia 
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R2080 

 

A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai 

R2600 

 

Ataxiás járás 

R2610 

 

Paralitikus járás 

R2620 

 

Járási nehézség m.n.o. 

R2680 

 

Járási és mobilitás egyéb és k.m.n. rendellenessége 

R2700 

 

Ataxia, k.m.n. 

R2780 

 

A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 

R2930 

 

Rendellenes testtartás 

R32H0 

 

Vizelet incontinentia, k.m.n. 

R33H0 

 

Vizeletrekedés 

R4000 

 

Aluszékonyság 

R42H0 

 

Szédülékenység 

R4700 

 

Dysphasia és aphasia 

R4710 

 

Dysarthria és anarthria 

R4780 

 

Egyéb és nem meghatározott beszédzavarok 

R5200 

 

Akut fájdalom 

R5210 

 

Idült tűrhetetlen fájdalom 

R5220 

 

Egyéb idült fájdalom 

R5290 

 

Fájdalom, k.m.n. 

R53H0 

 

Rossz közérzet és fáradtság 

R6200 

 

Késői érési fázisok 

R6280 

 

Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai 

R6281 

 

Az elvárható norm. élettani fejlődés elmaradása súlygyarapodás miatt 

R6289 

 

Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása egyéb ok miatt 

R6290 

 

Az elvárható normális élettani fejlődés hiányossága, k.m.n. 

R6300 

 

Anorexia 

R6310 

 

Polydipsia 

R6320 

 

Polyphagia 

R6330 

 

Táplálkozási nehézségek és zavarok 

R6340 

 

Abnormális súlyvesztés 

R6350 

 

Abnormális súlygyarapodás 

R6380 

 

A táplálkozással-folyadékfelvétellel kapcs. egyéb panaszok és tünetek 

R64H0 

 

Cachexia 

R9420 

 

A tüdő funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei 

T0620 

 

Idegek sérülése több testtájékkal együtt 

T1160 

 

A felső végtag traumás amputatiója, szint k.m.n. 

T7960 

 

Traumás izom-ischaemia 

T8180 

 

A kezelés egyéb szövődményei, m.n.o. 

T8181 

 

Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya 

T8182 

 

Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc 

T8450 

 

Infectio és inflammatio a belső izületi protézis miatt 

T8460 

 

Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen] 

T8470 

 

Infectio-inflamm. egyéb belső ort.protet.eszk.-implant.-graftok miatt 

T8700 

 

A visszaültetett felső végtag(rész) szövődményei 

T8730 

 

Az amputatiós csonk neuromája 

T8740 

 

Az amputatiós csonk infectiója 

T8750 

 

Az amputatiós csonk necrosisa 

T8760 

 

Az amputatiós csonk egyéb és k.m.n. szövődménye 

T9240 

 

A felső végtag idegei sérülésének következményei 

T9250 

 

A felső végtag izom- és ínsérülésének következményei 

T9260 

 

A felső végtag zúzódásának és traumás csonkolásának következményei 

T9290 

 

A felső végtag k.m.n. sérülésének következményei 

T9360 

 

Alsó végtag összezúzódásának és traumás csonkolásának következményei 

T96H0 

 

Kábítószerek, gyógyszerek, biol.anyagok okozta mérgezés következményei 

T97H0 

 

Elsősorban nem gyógyszer-anyagok okozta mérgezés következményei 

T9810 

 

Egyéb és k.m.n. külső okok következményei 

T9820 

 

A trauma bizonyos szövődményeinek következményei 

 

Jelmagyarázat:  
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JEL: Ha fődiagnózisként „†” jelű BNO került kódolásra, minden esetben kötelező annak valamelyik „*” jelű 

párját „K” típusjelzéssel kódolni. 
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Társult betegségként kódolható diagnózisok 

listája 
 

Kód Jel Megnevezés 

C1500  A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 

C1510  A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 

C1520  A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 

C1530  A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 

C1540  A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 

C1550  A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 

C1580  A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1600  Gyomorszáj rosszindulatú daganata 

C1610  Gyomorfundus rosszindulatú daganata 

C1620  Gyomor corpus rosszindulatú daganata 

C1630  Antrum pylori rosszindulatú daganata 

C1640  Pylorus rosszindulatú daganata 

C1680  A gyomor átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1700  Duodenum rosszindulatú daganata 

C1710  Jejunum rosszindulatú daganata 

C1720  Ileum rosszindulatú daganata 

C1730  Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 

C1780  A vékonybél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C1800  Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 

C1810  Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 

C1820  Colon ascendens rosszindulatú daganata 

C1830  Flexura hepatica rosszindulatú daganata 

C1840  Colon transversum rosszindulatú daganata 

C1850  Flexura lienalis rosszindulatú daganata 

C1860  Colon descendens rosszindulatú daganata 

C1870  Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 

C1880  A vastagbél átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C19H0  A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 

C20H0  A végbél rosszindulatú daganata 

C2100  Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 

C2110  Canalis analis rosszindulatú daganata 

C2120  Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 

C2180  Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata 

C2200  Májsejt rák 

C2210  Intrahepaticus epeút rák 

C2220  Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 

C2230  A máj angiosarcomája 

C2240  A máj egyéb sarcomái 

C2270  A máj egyéb meghatározott rákjai 

C23H0  Az epehólyag rosszindulatú daganata 

C2400  Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 

C2410  Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 

C2480  Az epeutak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C2500  Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 

C2510  Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 

C2520  Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 

C2530  Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 

C2540  Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 

C2570  A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 

C2580  A hasnyálmirigy átfedő rosszindulatú daganata 

C2600  A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 

C2610  Lép rosszindulatú daganata 

C2680  Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C2690  Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben 
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Kód Jel Megnevezés 

C64H0  A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 

C65H0  A vesemedence rosszindulatú daganata 

C66H0  A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 

C6700  Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 

C6710  Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 

C6720  Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 

C6730  Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 

C6740  Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 

C6750  Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 

C6760  Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 

C6770  Urachus rosszindulatú daganata 

C6780  A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6800  Húgycső rosszindulatú daganata 

C6810  Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 

C6880  A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

C8100  Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly 

C8110  Hodgkin kór, nodularis sclerosis 

C8120  Hodgkin kór, kevert sejtesség 

C8130  Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés 

C8170  Hodgkin-kór egyéb formája 

C8200  Non-Hodgkin lymphoma, osztódó kis sejtes, follicularis 

C8210  Non-Hodgkin lymphoma, kevert hassított kis és nagysejtes, follicularis 

C8220  Non-Hodgkin lymphoma, nagysejtes, follicularis 

C8270  A follicularis non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai 

C8300  Non-Hodgkin lymphoma, kis-sejtes (diffúz) 

C8310  Non-Hodgkin lymphoma, hasított kis-sejtes (diffúz) 

C8320  Non-Hodgkin lymphoma, kevert kis és óriás sejtes (diffúz) 

C8330  Non-Hodgkin lymphoma, nagy sejtes (diffúz) 

C8340  Non-Hodgkin lymphoma, immunoblastos (diffúz) 

C8350  Non-Hodgkin lymphoma, lymphoblastos (diffúz) 

C8360  Non-Hodgkin lymphoma, differenciálatlan (diffúz) 

C8370  Burkitt-lymphoma 

C8380  A diffúz non-Hodgkin lymphoma egyéb típusai 

C8400  Mycosis fungoides 

C8410  Sézary-kór 

C8420  T-zónás lymphoma 

C8430  Lymphoepithelialis lymphoma 

C8440  Perifériás T-sejtes lymphoma 

C8450  Egyéb és meghatározatlan T-sejtes lymphomák 

C8500  Lymphosarcoma 

C8510  B-sejtes lymphoma, k.m.n. 

C8570  A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai 

C8800  Waldenström macroglobulinaemia 

C8810  Alfa nehézlánc-betegség 

C8820  Gamma nehézlánc-betegség 

C8830  Immunoproliferativ vékonybél betegség 

C8870  Egyéb rosszindulatú Immunoproliferativ betegségek 

C9000  Myeloma multiplex 

C9010  Plasmasejtes leukaemia 

C9020  Plasmocytoma, extramedullaris 

C9100  Heveny lymphoblastos leukaemia 

C9101  Heveny lymphoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9102  Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás 

C9110  Krónikus lymphocytás leukaemia 

C9120  Szubakut lymphocytás leukaemia 

C9130  Prolymphocytás leukaemia 

C9140  Szőrös-sejtes leukaemia 

C9150  Felnőttkori T-sejtes leukaemia 

C9170  Egyéb lymphoid leukaemia 
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Kód Jel Megnevezés 

C9200  Akut myeloid leukaemia 

C9201  Akut myeloid leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9202  Akut myeloid leukaemia, magas malignitás 

C9210  Krónikus myeloid leukaemia 

C9220  Szubakut myeloid leukaemia 

C9230  Myeloid sarcoma 

C9240  Akut promyelocytás leukaemia 

C9241  Akut promyelocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9242  Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás 

C9250  Akut myelomonocytás leukaemia 

C9251  Akut myelomonocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9252  Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás 

C9270  Egyéb myeloid leukaemia 

C9300  Akut monocytás leukaemia 

C9301  Akut monocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9302  Akut monocytás leukaemia, magas malignitás 

C9310  Krónikus monocytás leukaemia 

C9320  Szubakut monocytás leukaemia 

C9370  Egyéb monocytás leukaemia 

C9400  Akut erythraemia és erythroleukaemia 

C9401  Akut erythraemia és erythroleukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9402  Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás 

C9410  Krónikus erythraemia 

C9420  Akut megakaryoblastos leukaemia 

C9421  Akut megakaryoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9422  Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás 

C9430  Hízósejtes leukaemia 

C9440  Akut panmyelosis 

C9450  Akut myelofibrosis 

C9470  Egyéb meghatározott leukaemiák 

C9500  Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia 

C9501  Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, alacsony-közepes malignitás 

C9502  Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás 

C9510  Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia 

C9520  Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia 

C9570  Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia 

C9600  Letterer-Siwe betegség 

C9610  Malignus histiocytosis 

C9620  Malignus hízósejtes daganat 

C9630  Valódi histiocytás lymphoma 

C9670  A nyirok és vérképző szövetek egyéb meghatározott rosszind. daganata 

C9691  Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban 

D5600  a-thalassaemia 

D5610  b-thalassaemia 

D5620  d-b-thalassaemia 

D5630  Thalassaemia jelleg 

D5640  Magzati haemoglobin öröklött fennmaradása [HPFH] 

D5680  Egyéb thalassaemiák 

D5700  Sarlósejtes anaemia krízissel 

D5710  Sarlósejtes anaemia krízis nélkül 

D5720  Kettős heterozygotás sarlósejtes zavarok 

D5730  Sarlósejtes jelleg 

D5780  Egyéb sarlósejtes rendellenességek 

D6000  Krónikus szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 

D6010  Átmeneti szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 

D6080  Egyéb szerzett tisztán vörösvérsejt aplasiák 

D6100  Constitutionalis aplasticus anaemia 

D6110  Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia 

D6120  Aplasticus anaemia egyéb külső ok miatt 
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Kód Jel Megnevezés 

D6130  Idiopathiás aplasticus anaemia 

D6180  Egyéb meghatározott aplasticus anaemiák 

D62H0  Akut vérzés utáni anaemia 

D6300 * Anaemia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

D6380 * Anaemia egyéb, máshova osztályozott krónikus betegségekben 

D6400  Örökletes sideroblastos anaemia 

D6410  Másodlagos sideroblastos anaemia betegség miatt 

D6420  Másodlagos sideroblastos anaemia gyógyszerek és toxinok miatt 

D6430  Egyéb sideroblastos anaemiák 

D6440  Öröklött diserythropoeticus anaemia 

D6480  Egyéb megjelölt anaemiák 

D66H0  Örökletes VIII-as faktor hiány 

E1000  Insulin-dependens cukorbetegség comával 

E1010  Insulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal 

E1020 + Insulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel 

E1030 + Insulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel 

E1040 + Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1050  Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 

E1060  Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1070  Insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1090  Insulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 

E1100  Nem-insulin-dependens cukorbetegség comával 

E1110  Nem-insulin-dependens cukorbetegség ketoacidosissal 

E1120 + Nem-insulin-dependens cukorbetegség veseszövődményekkel 

E1130 + Nem-insulin-dependens cukorbetegség szemszövődményekkel 

E1140 + Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 

E1150  Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1160  Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1170  Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1190  Nem-insulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 

E1200  Malnutritióhoz társuló cukorbetegség comával 

E1210  Malnutritióhoz társuló cukorbetegség ketoacidosissal 

E1220 + Malnutritióhoz társuló cukorbetegség veseszövődményekkel 

E1230 + Malnutritióhoz társuló cukorbetegség szemszövődményekkel 

E1240 + Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövődményekkel 

E1250  Malnutritióhoz társuló cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 

E1260  Malnutritióhoz társuló cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 

E1270  Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövődménnyel 

E1290  Malnutritióhoz társuló cukorbetegség szövődmények nélkül 

E1300  Egyéb megjelölt cukorbaj comával 

E1310  Egyéb megjelölt cukorbaj ketoacidosissal 

E1320 + Egyéb megjelölt cukorbaj veseszövődményekkel 

E1330 + Egyéb megjelölt cukorbaj szemszövődményekkel 

E1340 + Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövődményekkel 

E1350  Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődményekkel 

E1360  Egyéb megjelölt cukorbaj egyéb megnevezett szövődményekkel 

E1370  Egyéb megjelölt cukorbaj többszörös szövődménnyel 

E1390  Egyéb megjelölt cukorbaj szövődmények nélkül 

E2110  Secundaer hyperparathyreosis, m.n.o. 

E4300  Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság, k.m.n. 

E4301  Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka 

E4302  Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka 

E43H0  Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. 

E6600  Kalóriatöbblet miatti elhízás 

E6610  Gyógyszer-okozta elhízás 

E6620  Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval 

E6680  Egyéb elhízás 

E7800  Tiszta hypercholesterinaemia 

E7810  Tiszta hypertriglyceridaemia 
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E7820  Kevert hyperlipidaemia 

E7830  Hyperchylomicronaemia 

E7840  Egyéb hyperlipidaemia 

E7860  Lipoprotein hiány 

E7880  A lipoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei 

E7900  Hyperuricaemia gyulladásos arthritis és köszvényes csomók nélkül 

E7910  Lesch-Nyhan-syndroma 

E7980  A purin és pyrimidin anyagcsere egyéb rendellenességei 

E8500  Heredofamiliaris amyloidosis, neuropathia nélkül 

E8510  Heredofamiliaris amyloidosis neuropathiával 

E8530  Secundaer szisztémás amyloidosis 

E8540  Szervre lokalizált amyloidosis 

E8580  Egyéb amyloidosis 

F3200  Enyhe depressziós epizód 

F3210  Közepes depressziós epizód 

F3220  Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetek nélkül 

F3230  Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetekkel 

F3280  Egyéb depressziós epizód 

F3290  Nem-meghatározott depressziós epizód 

F4120  Kevert szorongásos és depressziós zavar 

F9200  Depressziós magatartászavar 

F9280  Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 

F9290  Nem-meghatározott kevert emócionális és magatartászavar 

G0000  Haemophilus agyhártyagyulladás 

G0010  Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0020  Streptococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0030  Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás 

G0080  Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás 

G01H0 * Agyhártyagyulladás máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

G0200 * Agyhártyagyulladás máshova osztályozott vírusbetegségekben 

G0210 * Agyhártyagyulladás mycosisokban 

G0280 * Agyhártyagyulladás egyéb más. oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

G0300  Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás 

G0310  Idült agyhártyagyulladás 

G0320  Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret] 

G0380  Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás 

G0400  Heveny disszeminált agyvelőgyulladás 

G0410  Trópusi spasticus paraplegia 

G0420  Bakteriális meningoencephalitis és meningomyelitis m.n.o. 

G0480  Egyéb encephalitis, myelitis és encephalomyelitis 

G0500 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.bakt.betegségekben 

G0510 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis másh.oszt.vírusbetegségekben 

G0520 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb fertőző-parazitás bet. 

G0580 * Encephalitis, myelitis, encephalomyelitis egyéb másh. o. betegségekben 

G0600  Intracranialis tályog és granuloma 

G0610  Intraspinalis tályog és granuloma 

G07H0 * Intracranialis, intraspinalis tályog, granuloma másh. o. betegségekben 

G08H0  Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis 

G09H0  A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek következményei 

G10H0  Huntington-kór 

G1140  Öröklődő spasticus paraplegia 

G1200  Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann] 

G1210  Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás 

G1220  Mozgató neuron megbetegedés 

G1280  Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák 

G1300 * Paraneoplasticus neuromyopathia és neuropathia 

G1310 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása daganatos betegségekben 

G1320 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása myxoedemában (E00.1+) 

G1380 * Közp.idegrendszer elsődleges sziszt.sorvadása egyéb másh.o. bet.gekben 
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G20H0  Parkinson-kór 

G2100  Rosszindulatú neurolepticus syndroma 

G2110  Egyéb, gyógyszer-indukálta másodlagos parkinsonismus 

G2120  Más külső tényezők okozta másodlagos parkinsonismus 

G2130  Agyvelőgyulladás utáni parkinsonismus 

G2180  Egyéb másodlagos parkinsonismus 

G22H0 * Parkinsonismus máshová osztályozott betegségekben 

G2300  Hallervorden-Spatz betegség 

G2310  Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia 

G2320  Striatonigralis elfajulás 

G2380  A törzsdúcok egyéb, meghatározott elfajulásos megbetegedései 

G2390  A törzsdúcok nem meghatározott elfajulásos betegsége 

G2400  Gyógyszer kiváltotta dystonia 

G2410  Idiopathiás familiaris dystonia 

G2420  Idiopathiás nem-familiaris dystonia 

G2430  Spasticus torticollis 

G2440  Idiopathiás orofacialis dystonia 

G2450  Szemhéjgörcs (blepharospasmus) 

G2480  Egyéb dystonia 

G2500  Essentialis tremor 

G2510  Gyógyszer-indukálta tremor 

G2520  Egyéb meghatározott tremorok 

G2530  Myoclonus 

G2540  Gyógyszer-indukálta chorea 

G2550  Egyéb chorea 

G2560  Gyógyszer-indukálta és egyéb szervi eredetű tic-ek 

G2580  Egyéb meghatározott, extrapyramidalis és mozgási rendellenességek 

G26H0 * Extrapyramidalis és mozgási rendellenességek másh. o. betegségekben 

G3000  Korai kezdetű Alzheimer-kór 

G3010  Késői kezdetű Alzheimer-kór 

G3080  Egyéb Alzheimer-kór 

G3100  Körülírt agyi sorvadás 

G3180  Egyéb meghatározott idegrendszeri elfajulásos betegségek 

G3200 * A gerincvelő szubakut kombinált elfajulása másh. o. betegségekben 

G3280 * A közp. idegrendszer egyéb meghat. elváltozásai más. o. betegségekben 

G35H0  Sclerosis multiplex 

G3600  A látóideg velőhüvely gyulladása [neuromyelitis optica Devic] 

G3610  Heveny és félheveny vérzéses leukoencephalitis [Hurst] 

G3680  Egyéb meghatározott heveny disszeminált demyelinisatio 

G3700  Diffúz sclerosis 

G3710  A corpus callosum centrális demyelinisatiója 

G3720  A híd centrális myelinolysise 

G3730  Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében 

G3740  Félheveny nekrotizáló myelitis 

G3750  Koncentrikus sclerosis [Baló] 

G3780  A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei 

G4000  Lokalizáció függő idiopathiás epilepsia lokális kezdetű rohamokkal 

G4010  Lokalizáció függő tüneti epilepsia egyszerű parciális rohamokkal 

G4020  Lokalizáció függő tüneti epilepsia összetett parciális rohamokkal 

G4030  Általánosult idiopathiás epilepsia és epilepsiás syndromák 

G4040  Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák 

G4050  Speciális epilepsiás syndromák 

G4060  Grand mal rohamok k.m.n. (petit mal-lal vagy anélkül) 

G4070  Petit mal k.m.n. grand mal rohamok nélkül 

G4080  Egyéb epilepsia 

G4100  Grand mal status epilepticus 

G4110  Petit mal status epilepticus 

G4120  Összetett részleges status epilepticus 

G4180  Egyéb status epilepticus 
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G4300  Migrén aura nélkül [közönséges migrén] 

G4310  Migrén aurával [klasszikus migrén] 

G4320  Status migrainosus 

G4330  Szövődményes migrén 

G4380  Egyéb migrén 

G4400  Halmozott fejfájás syndroma 

G4410  Éreredetű fejfájás m.n.o. 

G4420  Tensiós típusú fejfájás 

G4430  Idült, posttraumás fejfájás 

G4480  Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák 

G4500  Vertebrobasilaris syndroma 

G4510  Arteria carotis syndroma (féltekei) 

G4520  Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák 

G4530  Amaurosis fugax 

G4540  Átmeneti globális amnesia 

G4580  Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák 

G4600 * Arteria cerebri media syndroma (I66.0+) 

G4610 * Arteria cerebri anterior syndroma (I66.1+) 

G4620 * Arteria cerebri posterior syndroma (I66.2+) 

G4630 * Agytörzsi szélütés (stroke) syndroma (I60-I67+) 

G4640 * Kisagyi stroke syndroma (I60-I67+) 

G4650 * Tisztán motoros lacunaris syndroma (I60-I67+) 

G4660 * Tisztán szenzoros lacunáris syndroma (I60-I67+) 

G4670 * Egyéb lacunáris syndromák (I60-I67+) 

G4680 * Egyéb éreredetű agyi syndromák agyi érbetegségekben (I60-I67+) 

G4700  Elalvási és átalvási zavarok [insomniák] 

G4710  Túlzott aluszékonyság [hypersomniák] 

G4720  Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai 

G4730  Alvási apnoe 

G4740  Narcolepsia és catalepsia 

G4780  Egyéb alvászavarok 

G5000  Trigeminus neuralgia 

G5010  Atípusos arcfájdalom 

G5080  A n. trigeminus egyéb rendellenességei 

G5100  Bell-féle bénulás 

G5110  Geniculatum ganglionitis 

G5120  Melkersson-syndroma 

G5130  Clonusos féloldali facialis görcs 

G5140  Facialis myokymia 

G5180  Az arcideg egyéb rendellenességei 

G5200  A szaglóideg rendellenességei 

G5210  A n. glossopharyngeus rendellenességei 

G5220  A n. vagus rendellenességei 

G5230  A n. hypoglossus rendellenességei 

G5270  Több agyideg rendellenességei 

G5280  Az agyidegek egyéb meghatározott rendellenességei 

G5300 * Zoster utáni idegfájdalom (B02.2+) 

G5310 * Többszörös agyidegbénulások másh.o. fertőző és parazitás betegségekben 

G5320 * Többszörös agyidegbénulások sarcoidosisban (D86.8+) 

G5330 * Többszörös agyidegbénulások daganatos megbetegedésekben (C00-D48+) 

G5380 * Egyéb agyideg tünetek máshova osztályozott betegségekben 

G5400  Plexus brachialis rendellenességek 

G5410  Ágyéki-keresztcsonti plexus rendellenességek 

G5420  Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o. 

G5430  Háti gyök-rendellenességek m.n.o. 

G5440  Ágyéki-keresztcsonti gyök-rendellenességek m.n.o. 

G5450  Amyotrophia neuralgica 

G5460  Végtag fantom-syndroma fájdalommal 

G5470  Végtag fantom-syndroma fájdalom nélkül 
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G5480  Egyéb gyök és plexus rendellenességek 

G5500 * Gyök és plexus kompressziók daganatos megbetegedésekben (C00-D48+) 

G5510 * Gyök és plexus kompressziók csigolya közti porckorong betegségekben 

G5520 * Gyök és plexus kompressziók spondylosisban (M47.-+) 

G5530 * Gyök és plexus kompressziók egyéb háti bántalmakban (M45-M46+, M48.-+) 

G5580 * Egyéb gyök és plexus kompressziók egyéb másh. oszt. betegségekben 

G5600  Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma 

G5610  A n. medianus egyéb károsodásai 

G5620  A n. ulnaris károsodása 

G5630  A. n. radialis károsodása 

G5640  Causalgia 

G5680  A felső végtag egyéb mononeuropathiái 

G5700  A n. ischiadicus károsodása 

G5710  Meralgia paraesthetica 

G5720  A. n. femoralis károsodása 

G5730  A n. popliteus lat. károsodása 

G5740  A n. popliteus int. károsodása 

G5750  Tarsalis alagút syndroma 

G5760  A n. plantaris károsodása 

G5780  Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái 

G5800  Borda közti ideg bántalom 

G5870  Többszörös mononeuritis 

G5880  Egyéb meghatározott mononeuropathiák 

G5900 * Diabeteses mononeuropathia (E10-E14 +közös .4 negyedik karakterrel) 

G5980 * Egyéb mononeuropathia máshova osztályozott betegségekben 

G6000  Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom 

G6010  Refsum betegség 

G6020  Örökletes ataxiához társuló idegbántalom 

G6030  Idiopathiás progresszív neuropathia 

G6080  Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak 

G6100  Guillain-Barré-syndroma 

G6110  Serum neuropathia 

G6180  Egyéb gyulladásos polyneuropathiák 

G6190  Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 

G6200  Gyógyszer okozta polyneuropathia 

G6210  Alkoholos polyneuropathia 

G6220  Egyéb toxikus tényezők okozta polyneuropathia 

G6280  Egyéb meghatározott polyneuropathiák 

G6300 * Polyneuropathia másh. oszt. fertőző és parazitás megbetegedésekben 

G6310 * Polyneuropathia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G6320 * Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 

G6330 * Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 

G6340 * Polyneuropathia táplálkozási hiány-syndromákban (E40-E64+) 

G6350 * Polyneuropathia kötőszöveti rendszer megbetegedésekben (M30-M35+) 

G6360 * Polyneuropathia egyéb vázizomzat megbetegedésekben (M00-M25+,M40-M96+) 

G6380 * Polyneuropathia egyéb máshova osztályozott betegségekben 

G64H0  A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései 

G7000  Myasthenia gravis 

G7010  Toxikus myoneuralis megbetegedések 

G7020  Veleszületett és fejlődési myasthenia 

G7080  Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek 

G7100  Izom dystrophia 

G7110  Myotoniás rendellenességek 

G7120  Veleszületett myopathiák 

G7130  Mitochondrialis izombántalom m.n.o. 

G7180  Az izomzat egyéb elsődleges rendellenességei 

G7200  Gyógyszer okozta izombántalom 

G7210  Alkoholos izombántalom 

G7220  Egyéb mérgező anyagok okozta izombántalom 
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G7230  Periódikus bénulás 

G7240  Gyulladásos myopathia m.n.o. 

G7280  Egyéb meghatározott myopathiák 

G7300 * Myastheniás syndromák endocrin betegségekben 

G7310 * Eaton-Lambert-syndroma (C80+) 

G7320 * Egyéb myastheniás syndromák daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G7330 * Myastheniás syndromák máshova osztályozott betegségekben 

G7340 * Izombántalom máshova osztályozott fertőző és parazitás betegségekben 

G7350 * Izombántalom endocrin betegségekben 

G7360 * Izombántalom anyagcsere betegségekben 

G7370 * Izombántalom máshova osztályozott betegségekben 

G8000  Spasticus agyi bénulás 

G8010  Spasticus kétoldali bénulás 

G8020  Csecsemőkori féloldali bénulás 

G8030  Dyskineticus agyi bénulás 

G8040  Ataxiás agyi bénulás 

G8080  Egyéb csecsemőkori agyi bénulás 

G8100  Féloldali petyhüdt bénulás 

G8110  Féloldali spasticus bénulás 

G8200  Petyhüdt paraplegia 

G8210  Spasticus paraplegia 

G8230  Petyhüdt tetraplegia 

G8240  Spasticus tetraplegia 

G8300  Felső végtag kétoldali bénulása 

G8310  Az egyik alsó végtag bénulása 

G8320  Az egyik felső végtag bénulása 

G8340  Cauda equina syndroma 

G8380  Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 

G9000  Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom 

G9010  Családi dysautonomia [Riley-Day] 

G9020  Horner-syndroma 

G9030  Több szisztémát érintő elfajulás 

G9080  Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei 

G9100  Kommunikáló hydrocephalus 

G9110  Elzáródásos hydrocephalus 

G9120  Normál nyomású hydrocephalus 

G9130  Sérülést követő hydrocephalus k.m.n. 

G9180  Egyéb hydrocephalus 

G9190  Hydrocephalus k.m.n. 

G92H0  Toxikus encephalopathia 

G9300  Agyi tömlők (cysták) 

G9310  Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 

G9370  Reye-syndroma 

G9380  Egyéb meghatározott agyi megbetegedések 

G9400 * Vízfejűség másh. oszt. fertőző és parazitás betegségekben (A00-B99+) 

G9410 * Vízfejűség daganatos betegségekben (C00-D48+) 

G9420 * Vízfejűség egyéb, máshova osztályozott betegségekben 

G9480 * Az agy egyéb, meghatározott rendellenességei másh. oszt. betegségekben 

G9500  Syringomyelia és syringobulbia 

G9510  Ér-eredetű gerincvelői bántalmak 

G9520  Gerincvelő kompresszió k.m.n. 

G9580  A gerincvelő egyéb meghatározott betegségei 

G9590  A gerincvelő nem-meghatározott betegsége 

G9600  Liquor csorgás 

G9610  Az agyhártyák m.n.o. betegségei 

G9680  A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei 

G9710  Cysterna- és gerinccsapolás utáni egyéb reakció 

G9720  Koponyaűri hypotensio kamrai shunt után 

G9780  A központi idegrendszer egyéb beavatkozás utáni rendellenességei 
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G98H0  Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei 

G9900 * Autonóm idegbántalom endocrin és anyagcsere betegségekben 

G9910 * Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei másh. o. betegségekben 

G9920 * Gerincvelői rendellenesség máshova osztályozott betegségekben 

G9980 * Az idegrendszer egyéb meghat. rendellenességei másh. o. betegségekben 

H2090  Iridocyclitis, k.m.n. 

I00H0  Rheumás láz a szív érintettségének említése nélkül 

I0100  Heveny rheumás szívburokgyulladás 

I0110  Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 

I0120  Heveny rheumás szívizomgyulladás 

I0180  Egyéb heveny rheumás szívbetegség 

I0200  Vitustánc rheumás szívbetegséggel 

I0290  Vitustánc szívbetegség nélkül 

I0500  A kéthegyű billentyű szűkülete 

I0510  A kéthegyű billentyű rheumás elégtelensége 

I0520  A kéthegyű billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I0580  A kéthegyű billentyű egyéb betegségei 

I0600  Rheumás aorta szűkület 

I0610  Rheumás aorta elégtelenség 

I0620  Rheumás aortaszűkület elégtelenséggel 

I0680  Egyéb rheumás aortabillentyű-betegségek 

I0690  Rheumás aortabillentyű-betegség, k.m.n. 

I0700  A háromhegyű billentyű szűkülete 

I0710  A háromhegyű billentyű elégtelensége 

I0720  Háromhegyű billentyű szűkület elégtelenséggel 

I0780  A háromhegyű billentyű egyéb betegségei 

I0800  A kéthegyű- és az aortabillentyűk együttes rendellenességei 

I0810  A kéthegyű- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0820  Az aorta- és a háromhegyű billentyűk együttes rendellenességei 

I0830  Az aorta-, kéthegyű, háromhegyű billentyűk kombinált rendellenességei 

I0880  Egyéb többszörös billentyűbetegségek 

I0900  Rheumás szívizomgyulladás 

I0910  A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n. 

I0920  Idült rheumás szívburokgyulladás 

I0980  Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek 

I10H0  Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 

I1100  Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1190  Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 

I1200  Hypertensiv vesebetegség veseelégtelenséggel 

I1290  Hypertensiv vesebetegség, veseelégtelenség nélkül 

I1300  Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 

I1310  Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 

I1320  Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 

I1500  Renovascularis hypertonia 

I1510  Egyéb vesebetegségekhez társuló másodlagos hypertonia 

I1520  Másodlagos hypertonia endocrin rendellenesség miatt 

I1580  Egyéb másodlagos hypertonia 

I2000  Instabil angina pectoris 

I2010  Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal 

I2080  Angina pectoris egyéb formái 

I2090  Angina pectoris, k.m.n. 

I2100  Heveny elülső fali transmuralis szívizomelhalás 

I2110  Heveny alsó fali transmuralis szívizomelhalás 

I2120  Egyéb lokalizációjú heveny transmuralis szívizomelhalás 

I2130  Heveny transmuralis szívizomelhalás a lokalizáció megjelölése nélkül 

I2140  Heveny subendocardialis szívizomelhalás 

I2191  Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

I2200  Ismétlődő elülső fali szívizomelhalás 

I2210  Ismétlődő inferior szívizomelhalás 
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I2280  Ismétlődő szívizomelhalás egyéb lokalizációban 

I2290  Ismétlődő szívizomelhalás nem meghatározott helyen 

I2300  Heveny szívizomelhalás utáni haemopericardium (egyidejű szövődmény) 

I2310  Heveny szívizomelhalás utáni pitvari sövénydefektus (egyidejű szöv.) 

I2320  Heveny szívizomelhalás utáni kamrai sövény defektus (egyidejű szöv.) 

I2330  Hev. szívizomelhalás ut. szívrepedés haemopericard. nélkül (egy.szöv.) 

I2340  Heveny szívizomelhalás utáni ínhúrruptura (egyidejű szövődmény) 

I2350  Heveny szívizomelhalás utáni szemölcsizom ruptura (egyidejű szöv.) 

I2360  Hev. szivizomelhalás ut. pitvar-fülcse-kamrai thrombosis (egyid.szöv.) 

I2380  Heveny szívizomelhalás utáni egyéb egyidejű szövődmények 

I2400  Szívkoszorúér-thrombosis, mely nem vezet szívizomelhaláshoz 

I2410  Dressler-syndroma 

I2480  Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái 

I2490  Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 

I2500  Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség 

I2510  Atheroscleroticus szívbetegség 

I2520  Régi szívizomelhalás 

I2530  Szívaneurysma 

I2540  Koszorúér-aneurysma 

I2550  Ischaemiás cardiomyopathia 

I2560  Néma szívizom-ischaemia 

I2580  Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái 

I2600  Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 

I2601  Masszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 

I2602  Szubmasszív tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 

I2603  Egyéb tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 

I2690  Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül 

I2700  Elsődleges pulmonalis hypertensio 

I2710  Kyphoscolioticus szívbetegség 

I2780  Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség 

I2790  Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 

I2800  A tüdőerek arteriovenosus fistulája 

I2810  Az arteria pulmonalis aneurysmája 

I2880  A tüdőerek egyéb meghatározott betegségei 

I3000  Heveny aspecifikus idiopathiás pericarditis 

I3010  Fertőzéses szívburokgyulladás 

I3080  Heveny szívburokgyulladás egyéb formái 

I3100  Idült adhaesiv szívburokgyulladás 

I3110  Idült constrictiv pericarditis 

I3120  Haemopericardium, m.n.o. 

I3130  Folyadék a szívburokban (nem gyulladásos) 

I3180  A szívburok egyéb meghatározott betegségei 

I3200 * Szívburokgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben 

I3210 * Szívburokgyulladás egyéb másh. o. fertőző és parazitás betegségekben 

I3280 * Szívburokgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben 

I3300  Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 

I3400  A kéthegyű billentyű elégtelensége 

I3410  A kéthegyű billentyű prolapsusa 

I3420  Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 

I3480  A mitralis billentyű egyéb, nem rheumás eredetű betegségei 

I3500  Az aorta (billentyű) szűkülete 

I3510  Az aorta (billentyű) elégtelensége 

I3520  Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel 

I3580  Az aortabillentyű egyéb rendellenességei 

I3600  A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete 

I3610  A háromhegyű billentyű nem rheumás elégtelensége 

I3620  A háromhegyű billentyű nem rheumás szűkülete billentyűelégtelenséggel 

I3680  A háromhegyű billentyű egyéb, nem rheumás eredetű rendellenességei 

I3700  A pulmonalis billentyű szűkülete 
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I3710  A pulmonalis billentyű elégtelensége 

I3720  A pulmonalis billentyű szűkülete elégtelenséggel 

I3780  A pulmonalis billentyű egyéb meghatározott rendellenességei 

I38H0  Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott 

I3900 * A kéthegyű billentyű rendellenességei másh. oszt. betegségekben 

I3910 * Az aortabillentyű rendellenességei másh. oszt. betegségekben 

I3920 * A háromhegyű billentyű rendellenességei másh. oszt. betegségekben 

I3930 * A pulmonalis billentyű rendellenességei másh. oszt. betegségekben 

I3940 * Többszörös billentyű rendellenességek másh. oszt. betegségekben 

I3980 * Szívbelhártya-gyulladás, billentyű k.m.n. másh. oszt. betegségekben 

I4000  Fertőzéses szívizomgyulladás 

I4010  Izolált szívizomgyulladás 

I4080  Egyéb heveny szívizomgyulladás 

I4100 * Szívizomgyulladás máshová osztályozott bakteriális betegségekben 

I4110 * Szívizomgyulladás máshová osztályozott vírusos betegségekben 

I4120 * Szívizomgyulladás egyéb, másh. o. fertőző és parazitás betegségekben 

I4180 * Szívizomgyulladás egyéb máshová osztályozott betegségekben 

I4200  Dilatativ cardiomyopathia 

I4210  Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia 

I4220  Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia 

I4230  Endomyocardialis (eosinophiliás) betegség 

I4240  Endocardialis fibroelastosis 

I4250  Egyéb restrictiv cardiomyopathia 

I4260  Alkoholos cardiomyopathia 

I4270  Gyógyszerek és egyéb külső tényezők okozta cardiomyopathia 

I4280  Egyéb cardiomyopathiák 

I4300 * Cardiomyopathia máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

I4310 * Cardiomyopathia anyagcsere-betegségekben 

I4320 * Cardiomyopathia táplálkozási betegségekben 

I4380 * Cardiomyopathia egyéb, máshová osztályozott betegségekben 

I4400  Elsőfokú pitvar-kamrai block 

I4410  Másodfokú pitvar-kamrai block 

I4420  Teljes pitvar-kamrai block 

I4430  Egyéb és nem meghatározott pitvar-kamrai block, k.m.n. 

I4440  Bal elülső fascicularis block 

I4450  Bal hátsó fascicularis block 

I4460  Egyéb és nem meghatározott fascicularis block 

I4470  Bal Tawara-szár-block, k.m.n. 

I4500  Jobb Tawara-szár block 

I4510  Egyéb és nem meghatározott jobb Tawara-szár block 

I4520  Bifascicularis block 

I4530  Trifascicularis block 

I4540  Intraventricularis block 

I4550  Egyéb meghatározott szívblock 

I4560  Pre-excitatiós syndroma 

I4580  Egyéb meghatározott ingervezetési zavarok 

I4600  Szívmegállás sikeres újraélesztéssel 

I4610  Hirtelen szívhalál, így meghatározva 

I4690  Szívmegállás, k.m.n. 

I4700  Re-entry kamrai arrhythmia 

I4710  Supraventricularis tachycardia 

I4720  Kamrai tachycardia 

I4790  Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 

I48H0  Pitvari fibrillatio és flutter 

I4900  Kamra fibrillatio és flutter 

I4910  Pitvari extrasystole 

I4920  Junctionalis extrasystole 

I4930  Kamrai extrasystole 

I4940  Egyéb és nem meghatározott extrasystole 
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I4950  Sick sinus syndroma 

I4980  Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 

I5000  Pangásos szívelégtelenség 

I5001  Cardialis decompensatio NYHA I. stádium 

I5002  Cardialis decompensatio NYHA II. stádium 

I5003  Cardialis decompensatio NYHA III. stádium 

I5004  Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium 

I5010  Balkamra elégtelenség 

I5011  Balkamra elégtelenség NYHA I. stádium 

I5012  Balkamra elégtelenség NYHA II. stádium 

I5013  Balkamra elégtelenség NYHA III. stádium 

I5014  Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium 

I5090  Szívelégtelenség, k.m.n. 

I5091  Szívelégtelenség NYHA I. stádium 

I5092  Szívelégtelenség NYHA II. stádium 

I5093  Szívelégtelenség NYHA III. stádium 

I5094  Szívelégtelenség NYHA IV. stádium 

I5100  Szerzett sövénydefektus 

I5110  Ínhúrszakadás, m.n.o. 

I5120  Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 

I5130  Szívüregi thrombosis, m.n.o. 

I5140  Szívizomgyulladás, k.m.n. 

I5150  Szívizom-elfajulás 

I5170  Szívnagyobbodás 

I5180  Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek 

I5200 * Egyéb szívrendellenességek máshová oszt. bakteriális betegségekben 

I5210 * Egyéb szívrendell.gek egyéb másh. o. fert. és parazitás betegségekben 

I5280 * Egyéb szívrendellenességek egyéb máshová osztályozott betegségekben 

I6000  Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 

I6010  Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 

I6020  Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans anteriorból 

I6030  Subarachnoidealis vérzés az arteria communicans posteriorból 

I6040  Subarachnoidealis vérzés az arteria basilarisból 

I6050  Subarachnoidealis vérzés az arteria vertebralisból 

I6060  Subarachnoidealis vérzés egyéb koponyaűri artériákból 

I6070  Subarachnoidealis vérzés k.m.n. koponyaűri artériából 

I6080  Egyéb subarachnoidealis vérzés 

I6081  Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - hemispheriális 

I6082  Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - axiális supratentoriális 

I6083  Agyi erek vérzett arteriovenosus rendellenessége - infratentoriális 

I6084  A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 

I6085  A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 

I6086  A gerinc ereinek vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 

I6100  Agyállományi vérzés féltekében, subcorticalis 

I6110  Agyállományi vérzés féltekében, corticalis 

I6130  Agyállományi vérzés agytörzsben 

I6140  Agyállományi vérzés kisagyban 

I6150  Agyállományi vérzés agykamrában 

I6160  Agyállományi vérzés több lokalizációban 

I6180  Agyállományi vérzés, egyéb 

I6200  Keményburok alatti (subduralis) vérzés (heveny) (nem-traumás) 

I6210  Extraduralis vérzés 

I6290  Koponyaűri vérzés (nem-traumás), k.m.n. 

I6300  Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6310  Agyi infarctus a praecerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6320  Agyi infarctus a praecerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 

I6330  Agyi infarctus a cerebralis ütőerek rögösödése miatt 

I6340  Agyi infarctus a cerebralis ütőerek emboliája miatt 

I6350  Agyi infarctus a cerebralis art. k.m.n. elzáródása-szűkülete miatt 
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I6360  Agyi infarctus az agyi visszerek nem suppurativ rögösödése miatt 

I6380  Agyi infarctus, egyéb 

I64H0  Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 

I6500  Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 

I6501  Az arteria vertebralis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6502  Az arteria vertebralis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6510  Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 

I6520  Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete 

I6521  Az arteria carotis intracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6522  Az arteria carotis extracranialis elzáródása vagy szűkülete 

I6530  A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-szűkülete 

I6580  Egyéb praecerebralis ütőerek elzáródása vagy szűkülete 

I6600  Az arteria cerebri media elzáródása és szűkülete 

I6610  Az arteria cerebri anterior elzáródása és szűkülete 

I6620  Az arteria cerebri posterior elzáródása és szűkülete 

I6630  Az arteriae cerebellares elzáródása és szűkülete 

I6640  Több, ill. bilaterális agyi arteria elzáródása és szűkülete 

I6680  Egyéb agyi artériák elzáródása és szűkülete 

I6690  Nem-meghatározott agyi arteria elzáródása és szűkülete 

I6700  Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója 

I6710  Agyi aneurysma, nem-rupturált 

I6711  Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája 

I6712  Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája 

I6713  Artéria cerebri anterior nem rupturált aneurysmája 

I6714  Artéria cerebri media nem rupturált aneurysmája 

I6715  Artéria vertebráis és ágai nem rupturált aneurysmája 

I6716  Arteréria beasiláris nem rupturált aneurismája 

I6720  Agyi arteriosclerosis 

I6730  Progressiv vascularis leukoencephalopathia 

I6740  Hypertensiv encephalopathia 

I6750  Moyamoya-betegség 

I6760  A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 

I6770  Agyi ütőérgyulladás, m.n.o. 

I6780  Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek 

I6781  Nem traumás carotideo cavernosus fistula 

I6800 * Agyi amyloid érbetegség (E85.-+) 

I6810 * Agyi ütőérgyulladás, máshova oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

I6820 * Agyi ütőérgyulladás egyéb máshova osztályozott betegségekben 

I6880 * Egyéb cerebrovascularis rendellenességek máshova oszt. betegségekben 

I6900  Pókhálóhártya alatti vérzés következményei 

I6910  Agyállományi vérzés következményei 

I6920  Egyéb, nem traumás koponyaűri vérzés következményei 

I6930  Agyi infarctus következményei 

I6940  Stroke nem vérzésként vagy infarctusként jelölt következményei 

I6980  Egyéb és k.m.n. cerebrovascularis betegségek következményei 

I7000  Az aorta atherosclerosisa 

I7010  A veseütőér atherosclerosisa 

I7020  A végtagi ütőerek atherosclerosisa 

I7021  A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine I. 

I7022  A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine II. 

I7023  A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine III. 

I7024  A végtagi ütőerek atherosclerosisa Fontaine IV. 

I7080  Egyéb ütőerek atherosclerosisa 

I7090  Általános és, k.m.n. atherosclerosis 

I7100  Az aorta [bármely részének] dissectiója 

I7110  A mellkasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7120  A mellkasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 

I7130  A hasi aorta aneurysmája, megrepedt 

I7140  A hasi aorta aneurysmája, repedés említése nélkül 
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I7150  Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, megrepedt 

I7160  Thoracoabdominalis aorta-aneurysma, repedés említése nélkül 

I7200  Arteria carotis aneurysma 

I7210  A felső végtag ütőereinek aneurysmája 

I7220  Az arteria renalis aneurysmája 

I7230  Az arteria iliaca aneurysmája 

I7240  Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 

I7280  Egyéb, megnevezett ütőerek aneurysmája 

I7290  Nem jelölt lokalizációjú ütőér-aneurysma 

I7300  Raynaud-syndroma 

I7301  Raynaud-syndroma, primer 

I7302  Raynaud-syndroma, secunder 

I7309  Raynaud-syndroma. k.m.n. 

I7310  Thromboangiitis obliterans [Buerger] 

I7380  Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 

I7390  Perifériás érbetegség, k.m.n. 

I7400  A hasi aorta emboliája és rögösödése 

I7410  Az aorta egyéb és nem megjelölt részeinek emboliája és rögösödése 

I7420  A felső végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7430  Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 

I7450  Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

I7480  Egyéb ütőerek emboliája és rögösödése 

I7700  Arteriovenosus sipoly, szerzett 

I7710  Ütőérszűkület 

I7711  Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 

I7720  Ütőér repedés 

I7730  Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 

I7740  Arteria coeliaca kompressziós syndroma 

I7750  Ütőér elhalás 

I7760  Arteritis, nem-meghatározott 

I7780  Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 

I7800  Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica 

I7880  A hajszálerek egyéb betegségei 

I7900 * Aorta-aneurysma máshova osztályozott betegségekben 

I7910 * Aortitis máshova osztályozott betegségekben 

I7920 * Perifériás angiopathia máshova osztályozott betegségekben 

I7980 * Artériák, arteriolák, capillarisok egyéb rendell. másh. o. bet.gekben 

I8000  Az alsó végtagok felületes vénáinak gyulladása és thrombophlebitise 

I8010  A vena femoralis gyulladása és thrombophlebitise 

I8011  A véna iliaca vagy femoralis gyulladása és thrombosisa következményes artériás keringési 

zavarral 

I8020  Az alsó végtagok mélyvénáinak gyulladása és thrombophlebitise 

I8030  Az alsó végtagok vénáinak gyulladása és thrombophlebitise, k.m.n. 

I8080  Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken 

I8081  Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise 

I8090  Phlebitis és thrombophlebitis, nem meghatározott lokalizációjú 

I81H0  Kapuvéna thrombosis 

I8200  Budd-Chiari-syndroma 

I8210  Thrombophlebitis migrans 

I8220  A vena cava emboliája és thrombosisa 

I8230  A vesevéna emboliája és thrombosisa 

I8280  Egyéb meghatározott vénák emboliája és thrombosisa 

I8281  Véna iliaca emboliája és thrombosisa 

I8282  Véna femoralis profunda emboliája és thrombosisa 

I8283  Véna femoralis superficialis emboliája és thrombosisa 

I8286  Véna subclavia emboliája és thrombosisa 

I8287  Véna axillaris emboliája és thrombosisa 

I8300  Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel 

I8310  Az alsó végtagok visszértágulatai gyulladással 
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I8320  Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással 

I8390  Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül 

I8410  Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel 

I8440  Külső aranyerek egyéb szövődményekkel 

I8500  Nyelőcső varicositas vérzéssel 

I8700  Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes 

I8710  A visszerek kompressziója 

I8720  Vénás elégtelenség (idült)(perifériás) 

I8780  Egyéb meghatározott visszérbetegségek 

I8800  Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás 

I8810  Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist 

I8880  Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás 

I8900  Lymphoedema 

I8901  Lymphoedema, m.n.o. 

I8902  Lymphangiectasia 

I8903  Lymphoedema chronica 

I8910  Nyirokérgyulladás 

I9500  Idiopathiás hypotensio 

I9510  Orthostaticus hypotensio 

I9520  Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás 

I9580  Egyéb hypotensio 

I9700  Postcardiotomiás syndroma 

I9710  Szívműtét utáni egyéb funkcionális zavarok 

I9720  Emlőeltávolítás utáni nyirokpangás-syndroma 

I9780  A keringési rendszer egyéb beavatkozások utáni rendellenességei m.n.o. 

I9800 * Szív és érrendszeri syphilis 

I9810 * Szív-érrendszeri rendell. másh. o. fertőző és parazitás betegségekben 

I9880 * A keringési rendszer egyéb meghat. rendell. másh. o. betegségekben 

I99H0  A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei 

J8410  Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal 

J8419  Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibriosissal k.m.n. 

J9500  Tracheostomia malfunctio 

J9510  Akut tüdőelégtelenség mellkasműtét után 

J9520  Akut tüdőelégtelenség nem mellkasi műtétek után 

J9530  Idült tüdőelégtelenség műtétet követően 

J9540  Mendelson-syndroma 

J9550  Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 

J9580  Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 

J9600  Heveny légzési elégtelenség 

J9610  Idült légzési elégtelenség 

J9800  A hörgők máshova nem osztályozott betegségei 

J9810  Tüdőcollapsus 

J9820  Interstitialis emphysema 

J9830  Compensatoricus emphysema 

J9840  A tüdő egyéb rendellenességei 

J9850  A mediastinum máshova nem osztályozott betegségei 

J9860  A rekeszizom rendellenességei 

J9880  Egyéb meghatározott légzési rendellenességek 

J9900 * Rheumatoid tüdőbetegség (M05.1+) 

J9910 * Légzési rendellenességek egyéb diffúz kötőszöveti rendellenességekben 

J9980 * Légzési rendellenességek egyéb máshova osztályozott betegségekben 

K2240  A nyelőcső dyskinesise 

K3100  Heveny gyomortágulás 

K3110  Felnőttkori hypertrophiás pylorus szűkület 

K3120  A gyomor homokóra-szűkülete 

K3130  Pylorus spasmus, m.n.o. 

K3140  Gyomordiverticulum 

K3150  Nyombélszűkület 

K3160  Gyomor- és nyombélsipoly 
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K3180  A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei 

K5000  A vékonybél Crohn-betegsége 

K5001  Terápia rezisztens vékonybél Crohn betegség 

K5002  Vékonybél Crohn betegség fisztulával 

K5010  A vastagbél Crohn-betegsége 

K5011  Terápia rezisztens vastagbél Crohn betegség 

K5012  Vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5080  Crohn-betegség, egyéb 

K5081  Terápia rezisztens vastag és vékonybél Crohn betegség 

K5082  Vékony és vastagbél Crohn betegség fisztulával 

K5100  Enterocolitis ulcerosa (chronica) 

K5110  Ileocolitis ulcerosa (chronica) 

K5120  Proctitis ulcerosa (chronica) 

K5130  Rectosigmoiditis ulcerosa (chronica) 

K5140  Pseudopolyposis intestini crassi 

K5150  Proctocolitis mucosa 

K5180  Colitis ulcerosa egyéb 

L0880  A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 

L4050 + Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 

L89H0  Decubitus-fekély 

L9580  Egyéb bőrre lokalizált vasculitisek 

M0000  Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0010  Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0020  Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 

M0080  Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis 

M0090  Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 

M0100 * Meningococcus okozta izületi gyulladás (A39.8+) 

M0110 * Gümőkór okozta izületi gyulladás (A18.0+) 

M0120 * Arthritis Lyme-kórban (A69.2+) 

M0130 * Ízületi gyulladás egyéb máshová osztályozott bakteriális betegségekben 

M0140 * Rubeolás izületi gyulladás (B06.8+) 

M0150 * Ízületi gyulladás egyéb, máshová osztályozott vírusbetegségekben 

M0160 * Ízületi gyulladás gombás fertőzésekben (B35-B49+) 

M0180 * Arthritis egyéb, máshová oszt. fertőző és parazitás betegségekben 

M0200  Arthropathia intestinalis bypass után 

M0210  Dysenteriát követő arthropathia 

M0220  Postimmunisatiós arthropathia 

M0230  Reiter-betegség 

M0280  Egyéb reaktív arthropathiák 

M0300 * Meningococcus fertőzést követő arthritis (A39.8+) 

M0310 * Syphilises fertőzést követő arthropathia 

M0320 * Egyéb fertőzés utáni arthropathia máshová oszt. betegségekben 

M0360 * Reaktív arthropathiák máshová osztályozott betegségekben 

M0500  Felty-syndroma 

M0510 + Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 

M0520  Rheumatoid érgyulladás 

M0530 + Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével 

M0580  Egyéb seropositiv rheumatoid arthritis 

M0600  Seronegativ rheumatoid arthritis 

M0610  Felnőttkori kezdetű Still-betegség 

M0620  Rheumatoid bursitis 

M0630  Rheumatoid csomó 

M0640  Gyulladásos polyarthropathia 

M0680  Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis 

M0700 * Distalis interphalangealis izületet érintő arthropathia psoriatica 

M0710 * Arthritis mutilans (L40.5+) 

M0720 * Spondylitis psoriatica (L40.5+) 

M0730 * Egyéb psoriasisos arthropathiák (L40.5+) 

M0740 * Arthropathia Crohn-betegségben [enteritis regionalis] (K50.-+) 
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M0750 * Arthropathia colitis ulcerosában (K51.-+) 

M0760 * Egyéb enteropathiás arthropathiák 

M0800  Fiatalkori reumás izületi gyulladás 

M0810  Fiatalkori spondylitis ankylopoetica 

M0820  Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis 

M0830  Fiatalkori seronegativ polyarthritis 

M0840  Kevés izületet érintő fiatalkori izületi gyulladás 

M0880  Egyéb fiatalkori izületi gyulladás 

M0900 * Fiatalkori izületi gyulladás psoriasisban (L40.5+) 

M0910 * Fiatalkori izületi gyulladás Crohn-betegségben [enteritis regionalis] 

M0920 * Fiatalkori izületi gyulladás colitis ulcerosában (K51.-+). 

M0980 * Fiatalkori izületi gyulladás egyéb, máshova osztályozott betegségekben 

M1000  Idiopathiás köszvény 

M1010  Ólom-kiváltotta köszvény 

M1020  Gyógyszer-kiváltotta köszvény 

M1030  Vesefunkció-károsodás okozta köszvény 

M1040  Egyéb másodlagos köszvény 

M1100  Hydroxyapatit lerakódásos betegség 

M1110  Familiaris chondrocalcinosis 

M1120  Chondrocalcinosis egyéb 

M1180  Egyéb, meghatározott kristály arthropathiák 

M1200  Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud] 

M1210  Kaschin-Beck betegség 

M1220  Villonodularis synovitis (pigmentált) 

M1230  Palindrom rheumatismus 

M1240  Intermittáló hydrarthrosis 

M1250  Sérüléses arthropathia 

M1280  Egyéb meghatározott arthropathiák, m.n.o. 

M1300  Polyarthritis, k.m.n. 

M1310  Monoarthritis, m.n.o. 

M1380  Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 

M1400 * Enzimdefektus - más öröklődő betegségek okozta köszvényes arthropathia 

M1410 * Kristály okozta arthropathia egyéb anyagcsere betegségekben 

M1420 * Diabeteses arthropathia (E10-E14+, közös negyedik .6- karakterrel) 

M1430 * Lipoid dermatoarthritis (E78.8+) 

M1440 * Arthropathia amyloidosisban (E85.-+) 

M1450 * Egyéb endocrin, táplálkozási és anyagcsere rendellenességekben 

M1460 * Neuropathiás arthropathia 

M1480 * Arthropathia máshova osztályozott, meghatározott betegségekben 

M2240  Chondromalacia patellae 

M2280  A térdkalács egyéb rendellenességei 

M2300  A meniscus cystosus elváltozása 

M2360  A térdizület szalagjainak egyéb spontán szakadása 

M2380  A térd egyéb belső zavarai 

M2500  Haemarthros 

M2510  Ízületi sipoly 

M2580  Egyéb, meghatározott izületi rendellenességek 

M3000  Polyarteritis nodosa 

M3010  Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss] 

M3020  Fiatalkori polyarteritis 

M3030  Mucocutan nyirokcsomó syndroma [Kawasaki] 

M3080  Polyarteritis nodosával rokon egyéb állapotok 

M3100  Túlérzékenységi angiitisek 

M3110  Thromboticus microangiopathia 

M3120  Letális midline granuloma 

M3130  Wegener-féle granulomatosis 

M3140  Aortaív-syndroma [Takayasu] 

M3150  Óriássejtes arteritis polymyalgia rheumaticával 

M3160  Egyéb óriássejtes artheritis 
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M3180  Egyéb, meghatározott nekrotizáló vasculopathiák 

M3190  Nekrotizáló vasculopathia, k.m.n. 

M3200  Gyógyszer kiváltotta szisztémás lupus erythematosus 

M3210 + Szisztémás lupus erythematosus szerv és szervrendszer érintettségével 

M3280  Szisztémás lupus erythematosus egyéb formái 

M3300  Fiatalkori dermatomyositis 

M3310  Egyéb dermatomyositis 

M3320  Polymyositis 

M3390  Dermatopolymyositis, k.m.n. 

M3400  Progresszív szisztémás sclerosis 

M3410  CR(E)ST-syndroma 

M3420  Gyógyszer vagy kémiai anyag kiváltotta szisztémás sclerosis 

M3480  Szisztémás sclerosis egyéb formái 

M3500  Sicca-syndroma [Sjögren] 

M3501  Sjögren szindróma primer exocrin tünetekkel 

M3502  Sjögren szindróma, primer non-exocrin tünetekkel 

M3503  Sjögren szindróma, secunder 

M3509  Sjögren szindróma, k.m.n. 

M3510  Egyéb overlap syndromák 

M3511  Kevert kötőszöveti betegség (MCTD) 

M3512  Nem differenciált autoimmun syndroma 

M3513  Antifoszfolipid syndroma, primer 

M3514  Antifoszfolipid syndroma, secunder 

M3519  Egyéb overlap syndroma k.m.n. 

M3520  Behçet-kór 

M3530  Polymyalgia rheumatica 

M3540  Diffúz (eosinophil-sejtes) bőnyegyulladás 

M3550  Multifocalis fibrosclerosis 

M3560  Panniculitis recidivans [Weber-Christian] 

M3570  Hypermobilitas syndroma 

M3580  A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége 

M3600 * Dermato(poly)myositis daganatos betegségben (C00-D48+) 

M3610 * Arthropathia daganatos betegségben (C00-D48+) 

M3620 * Haemophiliás arthropathia (D66-D68+) 

M3630 * Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben (D50-D76+) 

M3640 * Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi reakciókban 

M3680 * A kötőszövet szisztémás rendellenességei másh. o. egyéb betegségekben 

M4200  A gerinc juvenilis osteochondrosisa 

M4210  A gerinc felnőttkori osteochondrosisa 

M4300  Spondylolysis 

M4310  Spondylolisthesis 

M4320  A gerinc egyéb ankylosisai 

M4330  Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 

M4340  Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 

M4350  Egyéb visszatérő gerincizületi subluxatio 

M4380  Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák 

M45H0  Spondylitis ankylopoetica 

M4600  A gerinc enthesopathiái 

M4610  Sacroileitis, m.n.o. 

M4620  A csigolya osteomyelitise 

M4630  A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 

M4640  Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 

M4650  Egyéb fertőzéses spondylopathiák 

M4680  Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

M4700 + Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 

M4710  Egyéb spondylosis myelopathiával 

M4720  Egyéb spondylosis radiculopathiával 

M4780  Egyéb spondylosis 

M4800  Gerinccsatorna szűkület 
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M4810  Spondylosis hyperostotica [Forestier] 

M4820  A processus spinosusok összeérése (kissing spine) 

M4830  Traumás spondylopathia 

M4840  A csigolyák fáradásos törése 

M4850  Csigolya összeroppanás, m.n.o. 

M4880  Egyéb meghatározott spondylopathiák 

M4900 * Gerinc-tuberculosis (A18.0+) 

M4910 * Brucella spondylitis (A23.-+) 

M4920 * Enterobacteriumok okozta spondylitis (A01-A04+) 

M4930 * Spondylopathia máshova oszt. egyéb fertőző és parazitás betegségekben 

M4940 * Neuropathiás spondylopathia 

M4950 * Csigolya összeroppanás máshová osztályozott betegségekben 

M4980 * Spondylopathia máshova osztályozott betegségekben 

M5000 + Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 

M5010  Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 

M5020  Egyéb nyaki porckorong dislocatio 

M5030  Egyéb, nyaki porckorong degeneratio 

M5080  Egyéb nyaki porckorong rendellenességek 

M5100 + Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 

M5110  Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 

M5120  Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 

M5130  Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio 

M5140  Schmorl-csomók 

M5180  Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek 

M5300  Cervicocranalis syndroma 

M5310  Cervicobrachialis syndroma 

M5320  Gerinc instabilitás 

M5380  Egyéb meghatározott dorsopathiák 

M5400  A hát és a nyak területét érintő panniculitis 

M5410  Radiculopathia 

M5420  Cervicalgia 

M5430  Ischias 

M5440  Lumbago ischiassal 

M6000  Fertőzéses myositis 

M6010  Interstitialis myositis 

M6020  A lágyrészek idegentest-granulomája, m.n.o. 

M6080  Egyéb myositis 

M6100  Traumás eredetű myositis ossificians 

M6110  Progressiv myositis ossificians 

M6120  Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója 

M6130  Az izmok calcificatiója és ossificatiója égéssel társulva 

M6140  Egyéb meszesedés az izomban 

M6150  Egyéb ossificatio az izomban 

M6200  Izom-diastasis 

M6210  Az izmok egyéb (nem traumás) repedése 

M6220  Az izmok ischaemiás infarctusa 

M6230  Immobilitás-syndroma (paraplegiás) 

M6260  Izomrándulás 

M6300 * Myositis máshova osztályozott bakteriális betegségekben 

M6310 * Myositis máshova osztályozott protozoon és parazitás fertőzésekben 

M6320 * Myositis máshova osztályozott egyéb fertőző betegségekben 

M6330 * Myositis sarcoidosisban (D86.8+) 

M6380 * Az izmok egyéb rendellenességei máshova osztályozott betegségekben 

M6500  Ínhüvely tályog 

M6510  Egyéb fertőzéses tendinitis (synovitis) 

M6511  Tendovaginitis, tendovaginitis purulenta 

M6512  Mélytenyéri phlegmone 

M6520  Calcificáló tendinitis 

M6540  Processus styloideus radialis tenosynovitis [de Quervain] 
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M6580  Egyéb synovitis és tenosynovitis 

M6600  Poplitealis cysta ruptura 

M6610  Synovialis ruptura 

M6620  Az extensor inak spontán rupturája 

M6630  A flexor inak spontán rupturája 

M6640  Egyéb inak spontán rupturája 

M6650  Nem meghatározott inak spontán rupturája 

M6730  Átmeneti synovitis 

M6780  A synovium és az in egyéb, meghatározott rendellenességei 

M6800 * Synovitis és tenosynovitis máshova oszt. bakteriális betegségekben 

M6880 * A synovium és inak egyéb rendellenességei máshova oszt. betegségekben 

M7000  A kéz és a csukló idült crepitáló synovitise 

M7010  A kéz bursitise 

M7020  Olecranon bursitis 

M7030  A könyök egyéb bursitisei 

M7040  Praepatellaris bursitis 

M7050  A térd egyéb bursitisei 

M7060  Trochanter táji bursitis 

M7070  A csípő egyéb bursitisei 

M7080  Egyéb lágyrész-rendellenességek igénybevétel és nyomás következtében 

M7100  Bursa tályog 

M7110  Egyéb infectiós bursitis 

M7120  A poplitealis árok synovialis cystája [Baker] 

M7130  A bursák egyéb cystái 

M7140  Calcium-lerakódás a bursában 

M7150  Egyéb bursitisek, m.n.o. 

M7180  Egyéb, meghatározott bursopathiák 

M7200  A fascia palmaris fibromatosisa [Dupuytren] 

M7210  Bőrkeményedés, tyúkszem 

M7220  A fascia plantaris fibromatosisa 

M7230  Nodularis fasciitis 

M7240  Pseudosarcomatosus fibromatosis 

M7250  Fasciitis, m.n.o. 

M7280  Egyéb fibroblastos rendellenességek 

M7300 * Gonococcus okozta bursitis (A54.4+) 

M7310 * Syphilis okozta bursitis (A52.7+) 

M7380 * Egyéb lágyrészrendellenességek máshova osztályozott betegségekben 

M7500  A váll adhaesiv capsulitise 

M7510  Rotator köpeny syndroma 

M7520  Biceps tendinitis 

M7530  A váll calcificaló tendinitise 

M7540  A váll izület ütődéses syndromája 

M7550  Váll-bursitis 

M7580  Egyéb vállelváltozások 

M7600  Glutealis tendinitis 

M7610  Psoas tendinitis 

M7620  Crista iliaca sarkantyú 

M7630  Tractus iliotibialis syndroma 

M7640  Bursitis collateralis tibialis [Pellegrini-tieda] 

M7650  Patellaris tendinitis 

M7660  Achilles tendinitis 

M7670  Peronealis tendinitis 

M7680  Az alsó végtag egyéb enthesopathiái, kivéve a lábfejet 

M7700  Epicondylitis medialis 

M7710  Epicondylitis lateralis 

M7720  A csukló periarthritise 

M7780  Egyéb enthesopathiák, m.n.o. 

M7900  Rheumatismus, k.m.n. 

M7920  Neuralgia és neuritis, k.m.n. 
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M7930  Panniculitis, k.m.n. 

M7940  Az (infrapatellaris) zsírpárna hypertrophiája 

M7950  A lágyrészekben visszamaradt idegentest 

M7980  Egyéb, meghatározott lágyrészrendellenességek 

M8000  Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 

M8010  Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis pathologiás töréssel 

M8020  Inaktivitási osteoporosis pathologiás töréssel 

M8030  Sebészeti beavatkozás ut. malabsorptiós osteoporosis pathol. töréssel 

M8040  Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel 

M8050  Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel 

M8080  Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel 

M8091  Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis, pathologiás töréssel 

M8100  Postmenopausalis osteoporosis 

M8110  Petefészek eltávolítás utáni osteoporosis 

M8120  Inaktivitási osteoporosis 

M8130  Sebészeti beavatkozást követő felszívódási zavar okozta osteoporosis 

M8140  Gyógyszer indukálta osteoporosis 

M8141  Gyógyszer indukálta osteoporosis (glükokortikoidok) 

M8142  Gyógyszer indukálta osteoporosis (antikonvulzánsok) 

M8143  Gyógyszer indukálta osteoporosis (analógok) 

M8144  Gyógyszer indukálta osteoporosis (szuppresszív dózisú tiroxin) 

M8145  Gyógyszer indukálta osteoporosis (K-vitamin antagonista antikoaguláns) 

M8146  Gyógyszer indukálta osteoporosis (heparin) 

M8150  Idiopathiás osteoporosis 

M8160  Lokalizált osteoporosis [Lequesne] 

M8180  Egyéb osteoporosis 

M8191  Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis 

M8192  Törés prevenciós gyógyszeres kezelés -2,5 vagy kisebb (rosszabb) T-score érték mellett 

M8200 * Osteoporosis myeloma multiplexben (C90.0+) 

M8210 * Osteoporosis endocrin rendellenességekben (E00-E34+) 

M8280 * Osteoporosis egyéb, máshova osztályozott betegségekben 

M8300  Gyermekágyi csontlágyulás 

M8310  Aggkori csontlágyulás 

M8320  Felnőttkori, felszívódási zavar okozta csontlágyulás 

M8330  Felnőttkori malnutritiós csontlágyulás 

M8340  Alumínium csontbetegség 

M8350  Egyéb felnőttkori, gyógyszer indukálta csontlágyulás 

M8380  Egyéb felnőttkori csontlágyulás 

M8400  Rosszul illeszkedve gyógyult csonttörés 

M8410  Össze nem forrt csonttörés [álizület] 

M8420  Csonttörés elhúzódó gyógyulása 

M8430  Stress-fractura, m.n.o. 

M8440  Pathologiás csonttörés, m.n.o. 

M8480  A csontfolytonosság egyéb rendellenességei 

M8500  Fibrosus dysplasia (egy csonton) 

M8510  A csontváz fluorosisa 

M8520  A koponyacsont hyperostosisa 

M8530  Osteitis condensans 

M8540  Solitaer csontcysta 

M8550  Aneurysmalis csontcysta 

M8560  A csont egyéb cystái 

M8580  A csontsűrűség és szerkezet egyéb meghatározott rendellenességei 

M8600  Akut haematogen osteomyelitis 

M8610  Egyéb akut osteomyelitis 

M8620  Szubakut osteomyelitis 

M8630  Idült, multifokális osteomyelitis 

M8640  Idült osteomyelitis váladékozó üreggel 

M8650  Egyéb idült, haematogen osteomyelitis 

M8660  Egyéb idült osteomyelitis 
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M8680  Egyéb osteomyelitis 

M8691  A koponya csontjait érintő osteomyelitis 

M8700  Idiopathiás asepticus csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8701  Idiopathiás asepticus csontelhalás válltájék 

M8702  Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar 

M8703  Idiopathiás asepticus csontelhalás alkar 

M8704  Idiopathiás asepticus csontelhalás kéz 

M8705  Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor 

M8706  Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 

M8707  Idiopathiás asepticus csontelhalás boka és lábfej 

M8708  Idiopathiás asepticus csontelhalás egyéb 

M8709  Idiopathiás asepticus csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8710  Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8711  Gyógyszer okozta csontelhalás válltájék 

M8712  Gyógyszer okozta csontelhalás felkar 

M8713  Gyógyszer okozta csontelhalás alkar 

M8714  Gyógyszer okozta csontelhalás kéz 

M8715  Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor 

M8716  Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 

M8717  Gyógyszer okozta csontelhalás boka és lábfej 

M8718  Gyógyszer okozta csontelhalás egyéb 

M8719  Gyógyszer okozta csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8720  Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8721  Posttraumás csontelhalás válltájék 

M8722  Posttraumás csontelhalás felkar 

M8723  Posttraumás csontelhalás alkar 

M8724  Posttraumás csontelhalás kéz 

M8725  Posttraumás csontelhalás medence és tompor 

M8726  Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 

M8727  Posttraumás csontelhalás boka és lábfej 

M8728  Posttraumás csontelhalás egyéb 

M8729  Posttraumás csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8730  Egyéb másodlagos csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8731  Egyéb másodlagos csontelhalás válltájék 

M8732  Egyéb másodlagos csontelhalás felkar 

M8733  Egyéb másodlagos csontelhalás alkar 

M8734  Egyéb másodlagos csontelhalás kéz 

M8735  Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor 

M8736  Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 

M8737  Egyéb másodlagos csontelhalás boka és lábfej 

M8738  Egyéb másodlagos csontelhalás egyéb 

M8739  Egyéb másodlagos csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8780  Egyéb csontelhalás többszörös lokalizáció 

M8781  Egyéb csontelhalás válltájék 

M8782  Egyéb csontelhalás felkar 

M8783  Egyéb csontelhalás alkar 

M8784  Egyéb csontelhalás kéz 

M8785  Egyéb csontelhalás medence és tompor 

M8786  Egyéb csontelhalás lábszárcsont 

M8787  Egyéb csontelhalás boka és lábfej 

M8788  Egyéb csontelhalás egyéb 

M8789  Egyéb csontelhalás k.m.n. lokalizáció 

M8790  Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció 

M8800  A koponya Paget-kórja 

M8880  Egyéb csontok Paget-kórja 

M8900  Algoneurodystrophia 

M8910  Epiphysealis block 

M8920  Egyéb csontfejlődési és növekedési rendellenességek 

M8930  Csont-hypertrophia 
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M8940  Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia 

M8950  Osteolysis 

M8960  Poliomyelitis utáni osteopathia 

M8980  Egyéb meghatározott csont rendellenességek 

M9000 * Csont-gümőkór (A18.0+) 

M9010 * Csonthártyagyulladás egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben 

M9020 * Osteopathia egyéb, máshova osztályozott fertőző betegségekben 

M9030 * Csontelhalás keszonbetegségben (T70.3+) 

M9040 * Haemoglobinopathia okozta csontelhalás (D50-D64+) 

M9050 * Csontelhalás egyéb, máshová osztályozott betegségekben 

M9060 * Osteitis deformans daganatos betegségekben (C00-D48+) 

M9070 * Csonttörés rosszindulatú daganatos betegségekben (C00-D48+) 

M9080 * Osteopathia egyéb máshová osztályozott betegségben 

M9100  A medence juvenilis osteochondrosisa 

M9110  A combfej juvenilis osteochondrosisa [Legg-Calvé-Perthes] 

M9120  Coxa plana 

M9130  Pseudocoxalgia 

M9180  Egyéb juvenilis csípő és medence osteochondrosis 

M9190  Juvenilis csípő és medence osteochondrosis, k.m.n. 

M9200  A felkarcsont juvenilis osteochondrosisa 

M9210  A singcsont és orsócsont juvenilis osteochondrosisa 

M9220  A kéz juvenilis osteochondrosisa 

M9230  A felső végtag egyéb juvenilis osteochondrosisa 

M9240  A térdkalács juvenilis osteochondrosisa 

M9250  A sípcsont és szárkapocs juvenilis osteochondrosisa 

M9260  A lábtő juvenilis osteochondrosisa 

M9270  A lábközépcsontok juvenilis osteochondrosisa 

M9280  Egyéb, meghatározott juvenilis osteochondrosis 

M9300  A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű) 

M9310  Felnőttkori Kienböck-betegség 

M9320  Osteochondritis dissecans 

M9380  Egyéb meghatározott osteochondropathiák 

M9410  Visszatérő polychondritis 

M9420  Porclágyulás 

M9430  Chondrolysis 

M9480  Egyéb meghatározott porcrendellenességek 

M9520  A fej egyéb szerzett deformitása 

M9540  A mellkas és bordák szerzett deformitása 

M9550  A medence szerzett deformitása 

M9580  A csont izomrendszer egyéb meghatározott, szerzett deformitásai 

M9610  Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 

M9660  Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

M9680  Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 

M9900  Segmentalis és somaticus dysfunctio 

M9910  Komplex subluxatio (csigolya) 

M9920  A gerinccsatorna subluxatio okozta szűkülete 

M9930  A gerinccsatorna csontos szűkülete 

M9940  A gerinccsatorna kötőszövetes szűkülete 

M9950  A gerinccsatorna intervertebralis discus-okozta szűkülete 

M9960  Az intervertebralis foramenek csontos és subluxatiós szűkülete 

M9970  Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete 

M9980  Egyéb biomechanikai károsodások 

N0380  Egyéb krónikus nephritis syndroma 

T0500  Mindkét kéz traumás amputatiója 

T0510  Az egyik kéz és a másik kar traumás amputatiója [kivétel a kéz] 

T0520  Mindkét kar traumás amputatiója [bármilyen szintben] 

T0530  Mindkét láb traumás amputatiója 

T0540  Egyik láb és másik lábszár traumás amputatiója [kivéve másik lábfej] 

T0550  Mindkét lábszár traumás amputatiója [bármilyen szintben] 
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T0560  Felső és alsó végtag bármilyen komb. traumás amputat. k.m.n. szintben 

T0580  Testtájékok egyéb kombinációban való traumás amputatiója 

T0590  Többszörös traumás amputatio, k.m.n. 

T9240  A felső végtag idegei sérülésének következményei 

T9250  A felső végtag izom- és ínsérülésének következményei 

T9260  A felső végtag zúzódásának és traumás csonkolásának következményei 

T9280  A felső végtag egyéb megjelölt sérülésének következményei 

T9300  Az alsó végtag nyílt sérülésének következményei 

T9310  A combcsont törésének következményei 

T9320  Az alsó végtag egyéb törésének következményei 

T9330  Az alsó végtag ficamának, rándulásának és húzódásának következményei 

T9340  Az alsó végtag idegei sérülésének következményei 

T9350  Az alsó végtag izom- és ínsérülésének következményei 

Z8900  Ujj(ak) egyoldali szerzett hiánya, hüvelykujj is 

Z8910  Kéz és csukló szerzett hiánya 

Z8920  Mindkét felső végtag szerzett hiánya csukló felett 

Z8930  Mindkét felső végtag szerzett hiánya 

Z8940  Láb és boka szerzett hiánya 

Z8950  Lábszár szerzett hiánya (térdben vagy térd alatt) 

Z8960  Lábszár szerzett hiánya (térd felett) 

Z8970  Mindkét alsó végtag vagy részének szerzett hiánya 

Z8980  Felső és alsó végtag szerzett hiánya 
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Funkcionális tesztek listája 
 

Kód Megnevezés 

U0011 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (enyhe) 

U0012 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (közepesen súlyos) 

U0013 Funkcionális függetlenség mértéke – Functional Independent Measure /FIM/ (súlyos) 

U0021 Barthel Index (enyhe) 

U0022 Barthel Index (közepesen súlyos) 

U0023 Barthel Index (súlyos) 

U0031 VAS – Vizuális Analóg Skála (enyhe) 

U0032 VAS – Vizuális Analóg Skála (közepesen súlyos) 

U0033 VAS – Vizuális Analóg Skála (súlyos) 

U0041 ROM – Range Of Motion (enyhe) 

U0042 ROM – Range Of Motion (közepesen súlyos) 

U0043 ROM – Range Of Motion (súlyos) 

U0051 HAQ-Health Assessment Questionnaire (enyhe) 

U0052 HAQ-Health Assessment Questionnaire (közepesen súlyos) 

U0053 HAQ-Health Assessment Questionnaire (súlyos) 

U0061 Izomerő vizsgálat (enyhe) 

U0062 Izomerő vizsgálat (közepesen súlyos) 

U0063 Izomerő vizsgálat (súlyos) 

U0071 WOMAC (enyhe) 

U0072 WOMAC (közepesen súlyos) 

U0073 WOMAC (súlyos) 

U0081 DAS28 (enyhe) 

U0082 DAS28 (közepesen súlyos) 

U0083 DAS28 (súlyos) 

U0091 BASDAI (enyhe) 

U0092 BASDAI (közepesen súlyos) 

U0093 BASDAI (súlyos) 

U0101 BASFI (enyhe) 

U0102 BASFI (közepesen súlyos) 

U0103 BASFI (súlyos) 

U0111 OSWESTRY (enyhe) 

U0112 OSWESTRY (közepesen súlyos) 

U0113 OSWESTRY (súlyos) 

U0121 Roland-Morris (enyhe) 

U0122 Roland-Morris (közepesen súlyos) 

U0123 Roland-Morris (súlyos) 

U0131 Russek skála (enyhe) 

U0132 Russek skála (közepesen súlyos) 

U0133 Russek skála (súlyos) 

U0141 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (enyhe) 

U0142 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (közepesen súlyos) 

U0143 Specifikus lymphoedema állapotra vonatkozó teszt: (súlyos) 

U0151 TUG – Timed Up and Go test (enyhe) 

U0152 TUG – Timed Up and Go test (közepesen súlyos) 

U0153 TUG – Timed Up and Go test (súlyos) 

U0161 BMI – Body Mass Index (enyhe) 

U0162 BMI – Body Mass Index (közepesen súlyos) 

U0163 BMI – Body Mass Index (súlyos) 

U0171 Karnofsky-index (enyhe) 

U0172 Karnofsky-index (közepesen súlyos) 

U0173 Karnofsky-index (súlyos) 

U0181 Pszicho-motoros fejlődési teszt (enyhe) 

U0182 Pszicho-motoros fejlődési teszt (közepesen súlyos) 

U0183 Pszicho-motoros fejlődési teszt (súlyos) 

U0191 ASIA score (enyhe) 

U0192 ASIA score (közepesen súlyos) 
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U0193 ASIA score (súlyos) 

U0201 Frankel skála (enyhe) 

U0202 Frankel skála (közepesen súlyos) 

U0203 Frankel skála (súlyos) 

U0211 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (enyhe) 

U0212 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (közepesen súlyos) 

U0213 New York Heart Association (NYHA) funkcionális osztályozás (súlyos) 

U0221 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (enyhe) 

U0222 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (közepesen súlyos) 

U0223 Becsült v. mért oxigénfogyasztás MET-ben (súlyos) 

U0231 Ejekciós frakció (enyhe) 

U0232 Ejekciós frakció (közepesen súlyos) 

U0233 Ejekciós frakció (súlyos) 

U0241 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (enyhe) 

U0242 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (közepesen súlyos) 

U0243 Canadian Cardiovascular Society (CCS) angina pectoris skála (súlyos) 

U0251 6 perces járásteszt (enyhe) 

U0252 6 perces járásteszt (közepesen súlyos) 

U0253 6 perces járásteszt (súlyos) 

U0261 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (enyhe) 

U0262 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (közepesen súlyos) 

U0263 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (ml/min/kg) szívelégtelenségben (súlyos) 

U0271 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (enyhe) 

U0272 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (közepesen súlyos) 

U0273 Becsült v. mért oxigénfogyasztás (MET) nem szívelégtelenség miatti kezelésnél (súlyos) 

U0281 VCref% (enyhe) 

U0282 VCref% (közepesen súlyos) 

U0283 VCref% (súlyos) 

U0291 Nyugalmi légzésfunkció (enyhe) 

U0292 Nyugalmi légzésfunkció (közepesen súlyos) 

U0293 Nyugalmi légzésfunkció (súlyos) 

U0301 FEV1ref% (enyhe) 

U0302 FEV1ref% (közepesen súlyos) 

U0303 FEV1ref% (súlyos) 

U0311 Shwachman – féle összpontszám (enyhe) 

U0312 Shwachman – féle összpontszám (közepesen súlyos) 

U0313 Shwachman – féle összpontszám (súlyos) 

U0321 FVC pred (enyhe) 

U0322 FVC pred (közepesen súlyos) 

U0323 FVC pred (súlyos) 

U0331 ENG (enyhe) 

U0332 ENG (közepesen súlyos) 

U0333 ENG (súlyos) 

U0341 GMFSC (enyhe) 

U0342 GMFSC (közepesen súlyos) 

U0343 GMFSC (súlyos) 

U0351 Csecsemő-kisded fejlődési teszt (enyhe) 

U0352 Csecsemő-kisded fejlődési teszt (közepesen súlyos) 

U0353 Csecsemő-kisded fejlődési teszt (súlyos) 

U0361 Brunet-Lesine (enyhe) 

U0362 Brunet-Lesine (közepesen súlyos) 

U0363 Brunet-Lesine (súlyos) 

U0371 Bayley II (enyhe) 

U0372 Bayley II (közepesen súlyos) 

U0373 Bayley II (súlyos) 

U0381  Raven (enyhe) 

U0382  Raven (közepesen súlyos) 

U0383  Raven (súlyos) 

U0391 Goodinough (enyhe) 
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U0392 Goodinough (közepesen súlyos) 

U0393 Goodinough (súlyos) 

U0401 MI teszt (enyhe) 

U0402 MI teszt (közepesen súlyos) 

U0403 MI teszt (súlyos) 

U0411 BL teszt (enyhe) 

U0412 BL teszt (közepesen súlyos) 

U0413 BL teszt (súlyos) 

U0421 BB teszt (enyhe) 

U0422 BB teszt (közepesen súlyos) 

U0423 BB teszt (súlyos) 
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Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség 

nemzetközi osztályozásának kódjai (FNO 

kódok) 
1. Testi funkciók: 
 

Kód Megnevezés Bes. szempont 

b044 Emlékezésfunkciók 

 b110 Tudati funkciók * 

b114 Tájékozódási funkciók * 

b117 Intellektuális funkciók (szellemi fejlôdés) * 

b122 Általános pszichoszociális funkciók * 

b126 Temperamentum és személyiségfunkciók 

 b130 Energia és indíték funkciók * 

b134 Alvásfunkciók * 

b139 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott * 

b140 Figyelmi funkciók * 

b144 Emlékezésfunkciók * 

b147 Pszichomotoros funkciók * 

b152 Érzelmi funkciók * 

b156 Észlelési funkciók * 

b160 Gondolkodási funkciók 

 b164 Magasabb rendű kognitív funkciók 

 b167 Nyelvi mentális funkciók * 

b176 Összetett mozdulatok sorba rendezésének mentális funkciói * 

b199 Mentális funkciók, nem meghatározott * 

b210 Látási funkciók * 

b250 Ízérzékelési funkciók * 

b255 Szagérzékelési funkció * 

b260 Proprioceptív funkció * 

b265 Tapintási funkciók * 

b270 A hőmérséklet és egyéb ingerek érzékelésének funkciói * 

b280 Fájdalom érzése * 

b310 Hangadási funkciók * 

b320 Artikulációs funkciók * 

b410 A szív funkciói * 

b415 A véredények funkciói * 

b420 Vérnyomásfunkciók 

 b429 A cardiovascularis rendszer funkciói, másképpen meghatározott és nem meghatározott 

 b435 Az immunrendszer funkciói * 

b440 Légzési funkciók * 

b445 A légzőizmok funkciói * 

b450 Járulékos légzési funkciók 

 b455 A terheléstolerancia funkciói * 

b460 A cardiovascularis és légzési funkciókhoz társuló érzetek * 

b510 A táplálékfelvétel funkciói * 

b515 Emésztési funkciók * 

b520 Táplálékhasznosítási funkciók * 

b525 Székletürítési funkciók * 

b530 Testsúlymegtartási funkciók * 

b535 Az emésztőrendszerhez kapcsolódó érzetek * 

b540 Általános anyagcsere-funkciók 

 b545 A folyadék-, ásványianyag- és elektrolit-egyensúly funkciói * 

b610 A vizeletkiválasztás funkciói * 

b620 Vizeletürítési funkciók * 

b630 A vizelési funkciókkal kapcsolatos érzetek * 

b640 Szexuális funkciók * 
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b650 Menstruációs funkciók 

 b660 Nemzési funkciók 

 b670 Az ivarszervi és szaporodási funkciókhoz kapcsolódó érzetek 

 b679 Ivarszervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott 

 b698 Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, másképpen meghatározott 

 b699 Húgy-ivar szervi és szaporodási funkciók, nem meghatározott 

 b710 Az izületek mobilitási funkciói * 

b715 Az ízületek stabilitási funkciói * 

b720 A csontok mozgásának funkciói * 

b730 Izomerő-funkciók * 

b735 Izomtónus-funkciók * 

b740 Az izom-állóképesség funkciói * 

b760 Az akaratlagos mozgási funkciók kontrollja * 

b765 Akaratlan mozgási funkciók * 

b770 Járásminta-funkciók * 

b780 Izmokhoz és mozgási funkciókhoz kapcsolódó érzetek * 

b810 A bőr védőfunkciói * 

b840 Bőrrel kapcsolatos érzetek * 

bl39 Általános mentális funkciók, másképpen meghatározott és nem meghatározott 

 bl99 Mentális funkciók, nem meghatározott 

  

 

5. karakter: 
F bxxx.0 NINCS probléma 

.1 ENYHE probléma 

.2 MÉRSÉKELT probléma 

.3 SÚLYOS probléma 

.4 TOTÁLIS probléma 

 

 

2. Tevékenységek és részvétel: 
 

Kód Megnevezés 
Bes. 

szempont 

d120 Egyéb akaratlagos érzékelés * 

d130 Utánzás * 

d166 Olvasás 

 d170 Írás 

 d172 Számolás 

 d175 Problémák megoldása * 

d210 Egyetlen feladat végrehajtása * 

d230 Napi rutinfeladatok elvégzése * 

d240 A stressz és más pszichés terhek kezelése * 

d310 Kommunikáció - beszélt üzenetek megértésével * 

d330 Beszéd * 

d410 Az alaptesthelyzet változtatása * 

d415 A testhelyzet megtartása * 

d420 Saját test áthelyezése 

 d430 Tárgyak emelése és hordozása * 

d440 Finom kézmozdulatok * 

d445 Kéz- és karhasználat * 

d450 Járás * 

d460 Helyváltoztatás különböző helyszíneken * 

d465 Helyváltoztatás segédeszköz használatával * 

d470 Szállítóeszköz használata * 

d475 Járművezetés * 

d510 Mosakodás * 

d530 Toilette-használat * 

d540 Öltözködés * 
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Bes. 

szempont 

d550 Étkezés * 

d560 Ivás * 

d570 Egészségmegőrzés * 

d620 Áruk beszerzése, szolgáltatások igénybevétele * 

d630 Ételkészítés * 

d640 Házimunka végzése * 

d650 A háztartás tárgyainak ápolása 

 d710 Alapszintű személyközi interakciók * 

d720 Összetett személyközi interakciók * 

d760 Családi kapcsolatok * 

d770 Intim kapcsolatok 

 d815 Iskola elôtti oktatás * 

d820 Iskolai oktatás * 

d825 Szakképzés * 

d840 Tanonckodás (felkészülés a munkavállalásra) * 

d845 Állás megszerzése, megtartása és kilépés * 

d850 Pénzkereső foglalkozás * 

d870 Gazdasági önállóság * 

d910 Közösségi élet * 

d920 Rekreáció és pihenés * 

 

 

5. karakter: 
F dxxx.0 NINCS probléma 

.1 ENYHE probléma 

.2 MÉRSÉKELT probléma 

.3 SÚLYOS probléma 

.4 TOTÁLIS probléma 
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Rehabilitációs ellátási program alapú 

ellátási csoportok (REPCS) 

beavatkozásainak listája 
 

Kód Megnevezés 
Bes. 

szempont 

Csak 

REP-

ben 

11041 Vizsgálat  *  

12000 Szenzórium vizsgálata *  

12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata *  

12002 Agyidegek vizsgálata *  

12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata *  

12004 Érzőkör vizsgálata *  

12005 Koordinatio vizsgálata *  

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata *  

12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata *  

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata *  

12096 Rheobasis és chronaxia meghatározás *  

12142 Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával *  

12320 Súgott (társalgó) beszédvizsgálat *  

12486 Beszédérthetőségi vizsgálat *  

12487 Beszédvizsgálat, célzott *  

12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata *  

12601 Tuberculin próba, Mantoux  *  

12604 EKG telemetriával *  

12605 EKG Holter monitorizálása *  

12620 EKG kerékpár terheléssel *  

12621 EKG futószalag terheléssel *  

12631 Ergometria spirometriával *  

13210 Analis manometria *  

13220 Enterostoma vizsgálata *  

13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata *  

13303 Állandó katéter eltávolítás *  

13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) *  

13321 Hólyagpunkció (diagnosztikus *  

13331 Vizeletvesztési nyomás *  

13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata *  

13621 Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén *  

13622 Izomfunkció vizsgálata *  

13623 Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben *  

17071 Légúti aspecifikus bronchiális provokáció  *  

17073 Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre *  

17102 Spirometria *  

17120 Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása *  

17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat *  

17190 Teljes test plethysmographia *  

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat *  

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit *  

17193 

Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a 

meghatározás 

*  

17301 Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel *  

17310 Perifériás keringés funkcionális vizsgálata  *  

17420 Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől *  

17520 

A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, 

objektív vizsgálat 

*  

17610 Oxygen consumptio számítása *  
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18430 Hörgőváladék leszívása *  

19200 Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció *  

19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú *  

19202 Biográfiai analízis *  

19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis *  

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció *  

19205 Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt *  

19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika *  

19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat *  

19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat *  

19213 Kognitív folyamatok térképezése *  

19214 Kognitív térképezés terápia megalapozásához *  

19217 Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához *  

19314 Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat *  

19353 Hamilton-féle depressziós skála *  

19354 Hamilton-féle szorongás skála *  

19355 Zung-féle depressziós skála *  

19356 Beck-féle depressziós skála *  

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés  *  

21202 Vérgázanalyzis *  

25000 Natív anyag mikroszkópos vizsgálata *  

28100 Vörösvérsejt süllyedési sebesség *  

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA *  

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú *  

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú *  

31380 Mellkasfelvétel, célzott *  

34032 Mellkas átvilágítás *  

34080 Mellkas és natív has átvilágítás *  

34230 Mellkas tomographias felvétel *  

34641 Szív és coronaria MSCT *  

34952 Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt *  

34953 

Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG 

vezérelt) 

*  

35221 Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) *  

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal *  

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata *  

36123 Pleuraűr UH vizsgálata *  

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat *  

36133 Pancreas UH vizsgálata *  

36134 Lép UH vizsgálata *  

36135 Vese UH vizsgálata *  

36138 Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata *  

43591 Influenza elleni szezonális vaccinatio *  

43592 H1N1 influenza elleni vaccinatio *  

43593 Tüdőgyulladás elleni vaccinatio *  

43599 Vaccinatio, egyéb *  

58820 Incisio et drainage cutis et/seu subcutis *  

58830 Seb toilette, debridement (bőrt, subcutist érintő elváltozás) *  

58831 Pörkeltávolítás *  

81550 Thoracocentesis therapeuticus *  

81551 UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus *  

81554 Ascites terápiás célzatú lebocsátása *  

81750 Bronhoscopos hörgő öblítés terápiás *  

81880 Járatok szondázása *  

81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) *  

81929 Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) *  

82151 Kontraktúra nyújtása *  
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82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel *  

83000 Rögzítés kötéssel *  

83010 Rögzítés háromszögletű kendővel *  

83030 Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel *  

83132 Gipszkötés átpólyázása *  

83200 Sínezés, kézen *  

83210 Sínezés, ujjon *  

83250 Felső végtagi gipsz, rövid *  

83251 Felső végtagi gipsz, hosszú *  

83252 Alsó végtagi gipsz, rövid *  

83253 Alsó végtagi gipsz, hosszú *  

83260 Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont *  

83294 Redressziós gipszkezelés *  

83295 Orthesis kezelés *  

83700 Törzs alátámasztás készülékkel *  

83710 Orthesis rendelése *  

83800 Gipszkötés eltávolítása *  

83810 Rögzítő sín eltávolítása *  

83820 Támasz vagy merevítés eltávolítása *  

83890 Egyéb rögzítő eltávolítása *  

84750 Függesztéses extensio *  

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel *  

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása *  

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása *  

85001 Vérzéscsillapítás tamponálással *  

85002 Vérzéscsillapítás kötéssel *  

85401 Akupunktúrás kezelés krónikus betegség esetén *  

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve *  

85512 Víz alatti torna kádban *  

85513 Víz alatti torna, csoportos *  

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül *  

85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve *  

85660 Protézis, orthesis revíziója *  

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése *  

85704 Gyógyszeradagolás katéteren át *  

85705 Bőr alatti gyógyszertartály feltöltése *  

85710 Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása *  

85880 Intravénás injectio *  

85924 Epe/vese kólika megszűntetése gyógyszeres kezeléssel *  

85935 Fájdalomcsilapítás *  

86020 Meleg pakolások *  

86041 Rövidhullám kezelés *  

86042 Mikrohullám kezelés *  

86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés *  

86044 Középfrekvenciás kezelés *  

86050 Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux *  

86120 Helyi hűtés *  

86121 Kryotherapia localis *  

86122 Kryotherapia localis instrumentalis *  

86202 Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron) *  

86311 Négyrekeszes galvan kezelés *  

86313 Kowarschik galvan kezelés *  

86316 Iontophoresis kezelés *  

86318 Diadynamic-interferencia kezelés  *  

86319 Szelektív ingeráram kezelés *  

86621 Intravesicalis transurethralis elektroterápia *  

86630 Vázizom stimulátor *  
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86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre *  

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén *  

86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén *  

86634 TENS *  

86635 Számítógép vezérelt tens functio *  

86911 Ultrahang kezelés *  

86912 Víz alatti ultrahang kezelés *  

86921 Magnetoterápia *  

87031 Tracheostomás kanül cseréje *  

87032 Tracheostomás kanül végleges eltávolítása *  

87124 Gyógyszerbevitel JET technikával *  

87500 Párásításos légúti kezelés *  

87501 Aerosol kezelés *  

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel *  

87600 Oxigén terápia *  

88400 Intraarterialis injekció *  

88732 Antibiotikumos instillációs kezelés *  

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére *  

88870 Keringésjavító fizioterápia *  

89301 Kilégzett gáz analízis *  

89442 Pulzoxymetria *  

89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM)  *  

91010 Párakötés *  

91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás *  

91311 

Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, 

onkológiai vagy 2. típusú diabeteses betegnél) 

*  

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén *  

91316 

Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam 

keretében 

*  

92082 Stoma-terápiás vizit ismételten *  

93490 Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel *  

93491 Gyógyászati segédeszköz próbája *  

93492 Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése *  

93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása *  

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése *  

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése  *  

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése *  

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása * * 

93605 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning készülékkel/géppel * * 

93606 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning készülékkel/géppel * * 

93607 

Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált gyógyszeradagoló eszköz 

programozása 

*  

93608 Lymphoedemas végtag pólyázása * * 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése * * 

93610 Rehabilitációs terv készítése * * 

93611 Szociális ügyintézés * * 

93614 Rehabilitációs team megbeszélés beteg nélkül * * 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén * * 

93616 Úszásoktatás * * 

93617 Állópozícionálás állítógépben * * 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás * * 

93619 Garatingerlés hideg eszközzel * * 

93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele *  

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás *  

93622 Nyelésterápia különböző sűrűségű anyagokkal * * 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning * * 

93625 Sportterápia * * 
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93627 Zeneterápia * * 

94003 Facialis torna *  

94100 Beszédterápia *  

94101 Hangterápia *  

94110 Beszédtréning *  

94130 Dysphasia tréning *  

94200 Rágóizomgyakorlatok *  

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning *  

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása *  

94281 Szenzoros-aktivációs terápia *  

94282 Palato-pharingealis elektroterápia *  

94284 Garatizomzat elektromos ingerlése *  

94290 Logopédiai gyakorlat *  

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna *  

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül *  

94401 Járásgyakorlat járókerettel *  

94402 Járásgyakorlat mankóval *  

94403 Járásgyakorlat bottal *  

94404 Járásgyakorlat járógéppel *  

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok *  

94406 Járáskészség fejlesztése *  

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok *  

94408 Manipulációs készség fejlesztése *  

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában *  

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel *  

94411 Amputáltak gyógytornája *  

94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai) *  

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna *  

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna *  

94530 Izomerősítő gyakorlatok *  

94550 Gyógytorna relaxációs technikával *  

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon *  

94602 Passzív kimozgatás több végtagon *  

94603 Szertorna *  

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben *  

94630 Ízületi mozgások gyakorlása *  

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel *  

94640 Ízület mobilizálás *  

94650 Gerinc mobilizálás *  

94651 Scoliosis torna *  

94652 Scheuermann gyógytorna *  

94701 Egyéni torna *  

94702 Csoportos torna  *  

94711 Manuálterápiás kezelés *  

94712 Masszázs, kézzel *  

94713 Masszázs, géppel *  

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben *  

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna *  

94730 Cardiovascularis gyógytorna *  

94740 Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag *  

94744 Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel *  

94746 Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel *  

94747 Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés *  

94880 Medencefürdő *  

94882 Szénsavfürdő *  

94883 Súlyfürdő, nyaki függesztéssel *  

94884 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel *  



495 
 

Kód Megnevezés 
Bes. 

szempont 

Csak 

REP-

ben 

94885 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel *  

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) *  

95291 Foglalkozás terápia egyéni *  

95320 Rehabilitációs oktatás  *  

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) *  

95560 Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) *  

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása *  

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás *  

95620 Ergoterápia, kreatív terápia *  

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat *  

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása *  

95650 Ergoterápia, írás tanítása *  

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) *  

95670 Ergoterápia, mentális tréning *  

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára *  

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése *  

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás *  

95710 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc) *  

95720 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc) *  

95730 Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc) *  

95740 Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc) *  

95750 Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc) *  

95760 Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc) *  

95770 Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc) *  

95780 Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan *  

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia *  

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna *  

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) *  

95840 Járáspróba futószőnyegen *  

95850 Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás *  

95860 Csonkedzés pneumatikus ballonnal *  

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval *  

95930 Járástanítás pneumatikus protézissel *  

95940 Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra *  

95950 Művégtag felvételének tanítása *  

95960 Dupla alsóvégtag amputált rehabilitálhatóságának próbája *  

95970 Dupla alsóvégtag amputált járástanítása *  

95990 Kerekesszék használatának tanítása *  

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel *  

96001 Komplex milieu intervenció *  

96002 Krízisintervenció *  

96004 Readaptációs betegvezetés *  

96005 Habilitációs tanácsadás *  

96006 Habilitációs foglalkozás *  

96016 

Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés 

esetén) legalább 60 perc 

*  

96017 

Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés 

esetén) 60-90 perc között 

*  

96018 

Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés 

esetén) több, mint 90 perc 

*  

96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) *  

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) *  

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) *  

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) *  

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) *  

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) *  

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) *  
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96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) *  

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) *  

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel *  

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel *  

96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel *  

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel *  

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) *  

96423 Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) *  

96431 Pszichológiai kognitív tréning *  

96432 Pszichológiai viselkedés tréning *  

96435 Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc *  

97311 Pszichológiai gyermekgondozás, vezetés *  

97451 Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel *  

1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba *  

1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) *  

1929C Afázia neuropszichológiai próba II. *  

1929H Módosított mini mental state *  

1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal *  

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép *  

1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat *  

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás *  

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal *  

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban *  

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) *  

3612D Echocardiographia color Doppler *  

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja *  

3612M Gyógyszeres stressz echo *  

3613C Máj és epeutak UH vizsgálata *  

3616A Doppler áramlás vizsgálat a felső végtagon *  

3616B Doppler vizsgálat alsó végtagon *  

3617A Duplex UH, nyaki erek *  

3617L Duplex UH, végtagi erek *  

5377F 

Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) 

adatainak értékelése 

*  

5377G Pacemaker transcutan szabályozása *  

8324T Gipszágy készítése *  

8631E Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis elektrostimuláció *  

8636C Galvánkád kezelés *  

8663A Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre *  

9474A Felső végtag manuális drenázsa *  

9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa *  

9474C Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa *  

9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa *  

9474E Kompressziós kötés alkalmazása felső végtagra *  

9474F Kompressziós kötés alkalmazása alsó végtagra *  

9488B Ritex pakolás *  

9488D Antiphlogisticus pakolás *  

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás *  

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs *  

9488H Iszappakolás testtájanként *  

R011A Rehabilitációs terv készítése a 011A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R011B Rehabilitációs terv készítése a 011B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R021A Rehabilitációs terv készítése a 021A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R021B Rehabilitációs terv készítése a 021B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R022A Rehabilitációs terv készítése a 022A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R023A Rehabilitációs terv készítése a 023A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R024A Rehabilitációs terv készítése a 024A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 
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Kód Megnevezés 
Bes. 

szempont 

Csak 

REP-

ben 

R031A Rehabilitációs terv készítése a 031A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R041A Rehabilitációs terv készítése a 041A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R041B Rehabilitációs terv készítése a 041B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R042A Rehabilitációs terv készítése a 042A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R043A Rehabilitációs terv készítése a 043A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R044A Rehabilitációs terv készítése a 044A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R051A Rehabilitációs terv készítése a 051A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R052A Rehabilitációs terv készítése a 052A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R053B Rehabilitációs terv készítése a 053B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R061B Rehabilitációs terv készítése a 061B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R062A Rehabilitációs terv készítése a 062A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R063A Rehabilitációs terv készítése a 063A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R071A Rehabilitációs terv készítése a 071A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R071B Rehabilitációs terv készítése a 071B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R072A Rehabilitációs terv készítése a 072A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R073A Rehabilitációs terv készítése a 073A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R073B Rehabilitációs terv készítése a 073B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R081B Rehabilitációs terv készítése a 081B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R082A Rehabilitációs terv készítése a 082A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R082B Rehabilitációs terv készítése a 082B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R091A Rehabilitációs terv készítése a 091A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R091B Rehabilitációs terv készítése a 091B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R092A Rehabilitációs terv készítése a 092A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R092B Rehabilitációs terv készítése a 092B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R101B Rehabilitációs terv készítése a 101B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R102A Rehabilitációs terv készítése a 102A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R102B Rehabilitációs terv készítése a 102B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R103A Rehabilitációs terv készítése a 103A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R111A Rehabilitációs terv készítése a 111A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R141B Rehabilitációs terv készítése a 141B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R151B Rehabilitációs terv készítése a 151B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R161A Rehabilitációs terv készítése a 161A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R161B Rehabilitációs terv készítése a 161B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R162A Rehabilitációs terv készítése a 162A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R162B Rehabilitációs terv készítése a 162B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R163A Rehabilitációs terv készítése a 163A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R163B Rehabilitációs terv készítése a 163B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R171A Rehabilitációs terv készítése a 171A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R172A Rehabilitációs terv készítése a 172A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R173A Rehabilitációs terv készítése a 173A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R174A Rehabilitációs terv készítése a 174A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R175A Rehabilitációs terv készítése a 175A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R176A Rehabilitációs terv készítése a 176A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R181A Rehabilitációs terv készítése a 181A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R181B Rehabilitációs terv készítése a 181B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R182A Rehabilitációs terv készítése a 182A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R182B Rehabilitációs terv készítése a 182B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R183A Rehabilitációs terv készítése a 183A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R183B Rehabilitációs terv készítése a 183B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R184A Rehabilitációs terv készítése a 184A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R184B Rehabilitációs terv készítése a 184B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R185A Rehabilitációs terv készítése a 185A Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

R185B Rehabilitációs terv készítése a 185B Rehabilitációs Ellátási Programra * * 

 

A REP-alapú finanszírozási csoportok (REPCS) besorolási szempontú beavatkozásai mellett kódolható 

beavatkozások listáját a „9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, 2. számú melléklete: A járóbeteg-szakellátás 



498 
 

tevékenységi kódjai”, és a „10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet, 4. melléklete: Az aktív fekvőbeteg-ellátás 

beavatkozásainak listája” tartalmazza. 
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Rehabilitációs ellátási program alapú 

ellátási csoportok (REPCS) besorolási 

szempontú beavatkozásainak definíciói 
 

11041 Vizsgálat 

 Szakmai alapvizsgálat és azt követően a betegdokumentáció elkészítése, amely tartalmazza az 

iránydiagnózist, a tervezett további vizsgálatokat és a terápiát. A vizsgálatok tartalmának szakmánkénti 

részletezését és a kizárási szabályokat ld. az általános részben. Az adott betegség kezelése során egyszer 

jelenthető. 1 hónap után újabb betegség ellátása során, amennyiben teljes vizsgálat történt, ismét jelenthető. 

 

12000 Szenzórium vizsgálata 

 A kután (szegmentális és neurális), felületes, mély és kombinált érzések célzott vizsgálata. 

 

12001 Tudatállapot, alvás/ébrenlét vezérlésének vizsgálata 

 Vigilitási és tartalmi tudatzavarok, kevert tudatzavarok, insomniák, hypersomniák megfigyelése, 

továbbá az agytörzs alvás-ébrenlét vezérlési funkciójának, az afferens arousal rendszer vizsgálata teszt 

vizsgálattal. 

 

12002 Agyidegek vizsgálata 

 Az I-XII. agyideg motoros és/vagy sensoros működésének vizsgálata és dokumentálása. 

 

12003 Perifériás idegrendszer vizsgálata 

 Ideggyöki, plexus és perifériás idegi károsodások célzott vizsgálata és dokumentálása. 

 

12004 Érzőkör vizsgálata 

 Teljes testre kiterjedően a protopátiás (vitális) és az epicentrikus (gnosztikus) érzésféleségek vizsgálata 

és dokumentálása. 

 

12005 Koordinatio vizsgálata 

 Romberg próba, célkísérletek, diadochokinesis, járásvizsgálat nyitott és csukott szemmel, a beszéd 

megfigyelése és dokumentálása. 

 

12006 Vegetatív idegrendszer vizsgálata 

 Szemrés és pupilla, vaso- és sudomotor zavarok, trofikus zavarok, pulzus és vérnyomásváltozások, 

nyálképződés megfigyelése és dokumentálása. 

 

12033 Memória és figyelmi funkciók vizsgálata 

 Rövid és hosszú távú memória vizsgálata kérdésekkel, retro- és anterográd amnesia kimutatása. 

Figyelem vizsgálata egyszerű teszttel (pl. visszafelé számolás). 

 

12051 Extrapyramidalis elemi mozgásszabályozás vizsgálata 

 15 genetikusan determinált, sensomotoros elemi mozgásminta eszközös vizsgálata és a 

mozgásszabályozási, mozgásdinamikai és tónuseloszlás szabályozási defektusok regisztrálása, elemzése és 

értékelése. 

 

12096 Rheobasis és chronaxia meghatározás 

 Perifériás ideg vezetési sebességének meghatározása 

 

12142 Fényérzés vizsgálat elsötétített szobában, gyertyával 

 A fényérzés vizsgálata, elsötétített szobában, gyertyával. 

 

12320 Súgott (társalgó) beszédvizsgálat 

 Beszédteszttel a hallásélesség meghatározása. Mindkét fülön külön vizsgálva - a nem vizsgált fül 

hallásának kikapcsolásával - azon távolságnak a méterben kifejezett meghatározása, amely távolságról a 
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vizsgált személy mind a magas-, mind a mélyhangrendű súgott vagy társalgó vagy kiváltó beszédet 

visszamondani képes. 

 

12486 Beszédérthetőségi vizsgálat 

 Beszédérthetőségi vizsgálat, a szakma szabályai szerint. 

 

12487 Beszédvizsgálat, célzott 

 Célzott beszédvizsgálat, a szakma szabályai szerint. 

 

12488 Oropharyngealis dysphagia vizsgálata 

 Endoscopos kontroll mellett különböző konzisztenciájúpróbaétellel a táplálék útjának, az aspiráció 

okának és mértékének a meghatározása. 

 

12601 EKG végtag és mellkaselvezetéssel 

 A szív elektromos tevékenységének regisztrálása 12 elvezetéses módszerrel. 

 

12604 EKG telemetriával 

 A szív elektromos tevékenységének vizsgálata, amikor a beteg otthonában készült EKG felvételt vagy 

jelet speciális felszerelésen keresztül észleli és értékeli a vizsgáló orvos az orvosi munkahelyen. 

 

12605 EKG Holter monitorizálása 

 A szív elektromos tevékenységének legalább 24 óráig történő folyamatos rögzítése speciális felvevővel, 

majd a felvétel visszajátszásának lehetősége és értékelése. Indikáció: ingerképzési és vezetési zavarok, valamint 

az ST-eltérések vizsgálata. 

 

12620 EKG kerékpár terheléssel 

 A fizikai terhelhetőség meghatározása, a szívizom ischaemia, illetve a dinamikus terheléssel összefüggő 

ingerképzési és vezetési zavarok vizsgálata. Indikáció: a funkcionális kapacitás meghatározása, ischaemiás 

szívbetegség gyanúja, terheléssel összefüggő ingerképzési (vezetési) zavarok vizsgálata, terápiás beavatkozások 

eredményességének lemérése. 

 

12621 EKG futószalag terheléssel 

 A fizikai terhelhetőség meghatározása, a szívizom ischaemia, illetve dinamikus terheléssel összefüggő 

ingerképzési és vezetési zavarok vizsgálata, futószalaggal. 

 

12631 Ergometria spirometriával 

 Magában foglalja mindazon tevékenységeket, amelyek az ergometria (járószőnyeg, terhelés, kerékpár 

ergometria) részét képezik, ezzel egy időben az oxigén fogyasztás direkt mérése és a mérés regisztrálása is 

megtörténik. A vizsgálatról készült lelet tartalmazza az ergometriánál rögzítendő paramétereket (pulzus, 

vérnyomás, EKG, légzésfunkciós paraméterek változását, valamint a maximális terhelés idején mért ú.n. 

maximális oxigén fogyasztás értékét). 

 

13210 Analis manometria 

 Nyomás mérése a végbélben, a záróizom működésének vizsgálatára 

 

13220 Enterostoma vizsgálata 

 Stomaviselő betegnél végezhető vizsgálat, mely során a szájadék alakját, méretét, a környező bőrhöz 

való viszonyát, valamint a környező bőrt magát kell leírni. A stomába benyúlva kell leírni a kiszájaztatott bél és 

a hasfal viszonyát. Ha a szájadékba be is kell tekinteni, az erre vonatkozó megnevezést kell használni. 

 

13300 Vizelési inger és reflex (m. detrusor) vizsgálata 

 A vizelési folyamat megfigyelése a hólyag feltöltése mellett. 

 

13303 Állandó katéter eltávolítás 

 Vizelet levezetés céljából előzetesen behelyezett húgyhólyag katéter eltávolítása 

 

13320 Hólyagkatéterezés (diagnosztikus) 

 A húgycsövön keresztül a hólyagba katéter felvezetése, majd teljes lebocsátás vagy minta vétele. 

 

13321 Hólyagpunkció (diagnosztikus) 
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 Lemosott alhasi felületen keresztül, steril fecskendővel történő steril vizeletminta nyerés. 

 

13331 Vizeletvesztési nyomás 

 Vizeletvesztési nyomás mérése. (Valsalva Leak Point Pressure): Az a hasi, illetve hólyagnyomás, 

melynél a vizeletvesztés bekövetkezik. A vizsgálat abdominális változatát rectalis katéterrel lehet mérni, 250-300 

ml-es hólyagteltségnél. 

 

13620 Mozgásszervek regionális fizikális vizsgálata 

 Egy végtag vagy mozgásszervi régió fizikális vizsgálata, beleértve a megtekintést, tapintást, ízületi 

mozgás- és instabilitási vizsgálatokat. 

 

13621 Mozgásterjedelem vizsgálata a gerinc területén 

 A gerinc megtekintése és egyes szakaszainak mozgásvizsgálata, a mozgások mértékének lemérése. 

 

13622 Izomfunkció vizsgálat a teljes testen 

 A test egyes izmainak, illetve egy funkcionális egységet képező izomcsoportjának vizsgálata, illetve 

erejének mérése 0-5 fokozatú skála szerint. 

 

13623 Mozgásterjedelem vizsgálata a végtagi ízületekben 

 A végtagok ízületeinek a fő mozgássíkokban kivitelezhető mozgásainak lemérése és kifejezése szögek, 

illetve viszonyítási pontok közötti távolságok formájában. 

 

17071 Légúti aspecifikus bronchiális provokáció 

 Asthmában a légúti hiperreaktivitás igazolására használt módszer, aspecifikus légúti irritánsokkal 

(Acetylcholin, Histamin, 10 %-os Káliumchlorid) végzett provokációs vizsgálat. A teljes vizsgálat provokáció 

előtti és azt követő méréseket igényel. 

 

17073 Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgőkre 

 Fizikai terhelésre jelentkező asthmás panaszok bizonyítására használt vizsgálat. 

 

17120 Légúti ellenállás és vezetőképesség számítása 

 Pletizmográfiás készülékkel történik 

 

17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat 

 Az alveolocapillaris membrán állapotának vizsgálatára szolgál. 

 

17190 Teljes test plethysmographia 

 A tüdőtérfogatok és a tüdő kis- és nagy légutainak áramlási viszonyait és a mellkasban lévő 

levegőmennyiséget detektáló, funkcionális módszer. 

 

17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 

 A leszokni kívánó páciens adatfelvétele, általános belgyógyászati jellegű és speciális dohányzási 

anamnézis felvétele, fizikális vizsgálata, vérnyomás és testsúlymérés, nikotin depedencia (Fagerström) teszt 

készítése, javasolt leszokási módszer megbeszélése, gyógyszer felírása, dokumentáció elkészítése. 

 

17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 

 A leszokási (absztinens) időszak tapasztalatainak a megbeszélése a tervezett leszokási idő első három 

hónapjában. Vérnyomásmérés, testsúlymérés, a további terápia megbeszélése, gyógyszerfelírás, dokumentálás, 

bizonylatok kiadása. 

 

17193 Dohányzás leszokás támogatás - kilégzett levegő szénmonoxid mértékének a meghatározása 

 A dohányzás leszoktatás támogatás során a paciens vizsgálatakor, a leszokási vizitek alkalmával és az 

utókövetés során a kilélegzett levegő szénmonoxid meghatározása speciális eszközzel. A szénmonoxid szint 

alacsony mértéke igazolja az absztinenciát. 

 

17301 Végtagi artériák vérnyomásmérése, folyamatos hullámú Doppler készülékkel 

 Végtagok verőereiben, non-invazív artériás nyomásmérés, folyamatos hullámú Doppler készülékkel. 

 

17310 Perifériás keringés funkcionális vizsgálata 

 A keringés változásának fizikális vizsgálata, funkcionális próbák hatására. 
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17420 Vizeletvétel vagy -gyűjtés csecsemőtől és gyermektől 

 Vizeletgyűjtés kémcsőbe, e célra gyártott egyéb gyógyászati segédeszközbe. 

 

17520 A mozgató szervrendszer részleges, mozgásanalizáló-mérő készülékkel végzett, objektív vizsgálata 

 Egy testtájék izmainak izmonkénti izolált vizsgálata, az egyes izmok eredésének tapadásának és 

funkciójának alapján, az egyes izmok izometrikus és izotóniás működésének mozgásanalizáló mérőkészülékkel 

végzett, objektív vizsgálata. 

 

17610 Oxygen consumptio számítása 

 Oxigén felhasználás számítása. 

 

18430 Hörgőváladék leszívása 

 Meglévő tracheostomán keresztül történik. 

 

19200 Pszichiátriai/klinikai pszichológiai exploráció 

 Pszichiáter szakorvos/klinikai szakpszichológus által végzett vizsgálat, a lelki történések, az 

eseményekhez való lelki viszonyulások, valamint a rejtett lelki tartalmak feltárása, a nonverbális kommunikáció 

tudatos megfigyelése (magatartástünetek, pszichomotórium, metakommunikáció). Ideje (kórállapotok, egyes 

kórképek súlyosságától függően) 1/2-1 óra. 

 

19201 Pszichiátriai/pszichológiai diagnosztikus interjú 

 Rövidített exploráció, melynek célja a már ismert beteg státuszának, diagnózisának megerősítése, 

finomítása. Ideje negyedórán túl. 

 

19202 Biográfiai analízis 

 Az életesemények, a korábbi szomatikus és pszichés betegségek számbavétele, dokumentálása, valamint 

a jelen panaszokkal való összefüggések feltárása, különös tekintettel a konfliktuózus helyzetekre, azok 

megoldására, a személyiségfejlődés és a patológia összefüggéseinek szakszerű elemzésére. Ideje max. 1 óra. 

 

19203 Pszichiátriai/pszichológiai heteroanamnézis 

 A beteg hozzátartozója, munkatársa vagy közeli ismerőse, stb. által szolgáltatott adatok felvétele: a 

megbetegedés tüneteire, feltehető okaira, a személyiségfejlődésre, illetve az előző megbetegedésekre, vagy 

válságos életeseményekre, a differenciáldiagnosztikai tevékenységet segítő adatokra vonatkozóan. 

 

19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 

 Annak megállapítása, hogy a beteg nagyrészt spontán elbeszélése során az élettörténeti, kórelőzményi 

adatok, a panaszok, a feltárható és megfigyelhető tünetek alapján milyen diagnózis valószínűsíthető és milyen 

további pszichodiagnosztikai módszer alkalmazása lehetséges, szükséges. 

 

19205 Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt 

 Differenciáldiagnosztikai probléma esetén négyszemközti beszélgetés során annak megállapítása, hogy 

a feltételezett diagnosztikai kategóriák esetében melyek a releváns és alkalmazható pszichodiagnosztikai 

módszerek. 

 

19209 Prekognitív defectus differenciáldiagnosztika 

 Pszichofiziológiai műszeres és fejlődés-pszichológiai teszt rendszerekkel folytatott összehasonlító 

vizsgálat a subcorticalis és corticalis irányitó folyamatok érettségi fokainak és defectusainak diagnosztikájára. 

 

19211 Átfogó neuropszichológiai vizsgálat 

 A kognitív funkciók számos területét (figyelem, észlelés, memória, tanulás, nyelvi funkciók, komplex 

vizuális-téri információfeldolgozás, gondolkodás, pszichomotorium, végrehajtó funkciók közül legalább hármat) 

vizsgálja különböző pszichológiai eljárásokkal és tesztekkel, melyek eredményeit komplex, írásos vélemény 

formájában összegzi és értelmezi. Az eljárás tartalmazza a klinikai szakpszichológus által szabadon 

megválasztott tesztvizsgálatok elvégzését és dokumentálását is. Végezheti klinikai szakpszichológus, 

neuropszichológus. Időigénye legalább: 60 perc. 

 

19212 Problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat 

 A kognitív funkciók (figyelem, észlelés, memória, tanulás, nyelvi funkciók, komplex vizuális-téri 

információfeldolgozás, gondolkodás, pszichomotorium, végrehajtó funkciók), illetve készségek 
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problémaorientált, neuropszichológiai eljárásokkal és/vagy tesztmódszerekkel történő vizsgálata, melyek 

eredményét komplex, írásos vélemény formában összegzi és értelmezi. Az eljárás tartalmazza a tesztvizsgálatok 

elvégzését is. Időigénye legalább: 40 perc. 

 

19213 Kognitív folyamatok térképezése 

 Az egyes pszichikus folyamatok struktúrájának feltérképezése, az ép és károsodott funkciók kimutatása, 

a deficitek háttérmechanizmusának feltárása. 

 

19214 Kognitív térképezés terápia megalapozásához 

 Az ép és a károsodott funkciók struktúrájának [neuropszichológiai] feltérképezése, ezek 

kölcsönhatásának elemzése, szubsztituciós és reorganizációs lehetőségek feltárása és megtervezése. 

 

19217 Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához 

 A viselkedés és affektusok szabályozási zavarainak vizsgálata, viselkedésterápia megalapozásához. 

(gyermekeknél a felnőtt környezet bevonása indokolt). 

 

1929A Lurija-Nebraska-féle neuropszichológiai próba 

 Standardizált tesztbattéria a motoros funkciók, érzékelés, beszédmegértés, írás, olvasás, számolás, 

memória, intelligencia neuropszichológiai mennyiségi és minőségi értékelésére. 

 

1929B Afázia neuropszichológiai próba I. (Lurija) 

 A beszéd/nyelv rendszerszerű neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai elemzése az ép és károsodott 

összetevők kimutatására. 

 

1929C Afázia neuropszichológiai próba II. 

 Standardizált tesztbattéria alkalmazása az afázia típusának megállapítására (Láng I.-féle vizsgálat 

Western Aphasia Test magyar változata). 

 

1929H Módosított mini mental state 

 Kortikális, szubkortikális funkciók, kognitív működés vizsgálatára szolgáló, strukturált tesztvizsgálat, 

orientációs támpontokkal. 

 

1929L Gyermeki fejlődés vizsgálata próbákkal 

 Pszichológus, gyógypedagógus által felvett és értékelt standardizált próba, mely a gyermek pszichés 

(kognitív) fejlettségének feltérképezését, mozgás- és koordinációs képességeinek megítélését, verbális érettségét, 

iskolai teljesítményeit, illetve annak zavarait hivatott mérni. Az egyes funkciókat más-más próbákkal vizsgálják. 

 

1930A Memória teszt 15 szó-15 kép 

 Komplex emlékezet-vizsgálati teszt, melyben 15 szó és 15 kép ötször megismételt expozíciója nyomán 

kialakult tanulás mértékének azonnali és 24 óra múltán történő megállapítása folyik. 

 

19314 Műszeres problémacentrikus neuropszichológiai vizsgálat 

 A neuropszichológiai vizsgálatok, a szakma szabályai szerint. 

 

19353 Hamilton-féle depressziós skála 

 A depressziós állapotot jellemző, 21 tételből álló kérdőív, melynek kitöltésével a beteg beszámol 

depressziós tüneteinek mértékéről. 

 

19354 Hamilton-féle szorongás skála 

 Szorongásos pszichés és testi tünetek meglétére kérdező skála. 

 

19355 Zung-féle depressziós skála 

 40 tételből álló kérdőív, melynek megválaszolásával a beteg a depresszióra jellemző tünetekből állapítja 

meg, hogy azok mennyire jellemzők rá. A válaszok pontértékét a standarddal összevetve, a depressziós betegség 

súlyossági fokát állapíthatjuk meg. 

 

19356 Beck-féle depressziós skála 

 Depressziós tünetek, panaszok, gondolkodási sémák meglétét és mértékét megállapító kérdőív, melynek 

standardizált értékével a beteg depressziójának súlyosságát, az esetleges szuicid veszélyeztetettséget 

diagnosztizálhatjuk. 
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1935D Spielberg-féle STAI szorongásvizsgálat 

 Kétszer 20 tételből álló standardizált kérdőív, melyben a beteg aktuális (állapotszorongás) értékét és 

általános (vonás-szorongás) értékét állapíthatjuk meg. 

 

19700 Rehabilitációs felmérés és értékelés 

 Orvosi dokumentáció, a mellékelt orvosi vizsgálat eredményei és a szociális anamnézis alapján a 

rehabilitációs esélyek megítélése és a rehabilitációs terv felállítása. Orvosi tevékenység kódja, amely során az 

orvos eldönti, hogy a családi, munkahelyi, társadalmi reintegrációnak milyen esélyei vannak és ehhez milyen 

rehabilitációs tevékenységekre van szükség. 

 

21202 Vérgáz analízis 

 A vér sav-bázis paramétereinek és oxigéntartalmának közvetlen elektrokémiai mérése. 

 

25000 Natív anyag mikroszkópos vizsgálata 

 Széklet vagy testnedvek üledékének mikroszkópos vizsgálata. 

 

28100 Vvt süllyedés sebesség meghatározása 

 Vvt süllyedés sebesség meghatározása manuális módszerrel, vizuális értékeléssel. 

 

31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 

 A mellkasi szervek nyílirányú sugáriránnyal készített summációs felvétele. 

 

31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 

 Oldalfekvő helyzetben, saggitális irányból készített summációs felvétel a mellkasi szervekről. 

 

31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 

 Egyidőben készült felvétel 2 irányból a mellkasi szervekről. 

 

31380 Mellkasfelvétel, célzott 

 Kiegészítő vizsgálat a mellkasi szervek betegségeinek tisztázására (átvilágítás közben is készülhet). 

 

34032 Mellkas átvilágítás 

 A mellkasi szervek vizsgálata röntgen átvilágító szerkezettel. 

 

34080 Mellkas és natív has átvilágítás 

 Mellkasi és hasi szervek együttes vizsgálata röntgen átvilágító szerkezettel. 

 

34230 Mellkas tomographias felvétel 

 A mellkas meghatározott területének réteg vizsgálata, a meghatározott síkokban. 

 

34641 Szív és coronaria MSCT 

 Non-invazív radiológiai eljárás, melynek során intravénás kontrasztanyag beadása után (i.v. 

kontrasztanyag 140 ml) EKG-kapuzott, többszeletes computer tomográphiás vizsgálat készül a szervről, mely 

alkalmas a kamrák, pitvarok, nagyerek, illetve a szív, vagy közvetlen környezetének, esetleges térfoglaló 

folyamatainak, strukturális viszonyainak leírására, illetve az üregek kontrakciós képességének, a myocardium 

perfusiójának megjelenítésére. A vizsgálat e mellett lehetővé teszi a főbb coronaria ágak lumen szűkületeinek, 

illetve az egyes szűkületek létrejöttéért felelős coronaria plakkok strukturális felépítésének megítélését is. A 

vizsgálat kiterjedhet a coronaria kalcifikáció előrehaladottságának objektív jellemzésére (calcium scoring) is. 

 

34952 Szív MR vizsgálat natív EKG vezérelt 

 A szív mágneses rezonancián alapuló funkcionális és anatómiai képi megjelenítése. 

 

34953 Szív MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg (EKG vezérelt) 

 A szív mágneses rezonancián alapuló funkcionális és anatómiai képi megjelenítése iv. kontrasztanyag 

adásával (iv. kontrasztanyag átlag 0,2 ml/tskg). 

 

35221 Szívizom perfúzió vizsgálata TlCl-dal (2 időpontban) 

 Terheléses vizsgálatként: A beteg tervezett terhelési szintjének elérése után a TI-201 iv. beadása. 5-10 

perc elteltével statikus felvételek készítése a szívtájékról legalább 3 irányból, majd 3-4 óra elteltével a statikus 



505 
 

felvételek megismétlése. A felvételek számítógépes értékelése. Nyugalmi-redistribúciós vizsgálatként: A TI-201 

nyugalmi állapotban történő iv. beadása után 5-20 perc elteltével statikus felvételek készítése a szívtájékról 

legalább 3 irányból, majd legkevesebb 2 óra múlva a statikus felvételek megismétlése. Legfeljebb kétszer (ha 

mindkét időpontban elkészül). 

 

35223 Szívizom perfúzió szcintigráfia Tc-mal 

 Terheléses vizsgálatként (a beteg tervezett terhelési szintjének elérése után) vagy nyugalmi vizsgálatként 

(a beteg nyugalmi állapotában) Tc-99m-jelzett alkalmas radiofarmakon iv. beadása. A radiofarmakontól függő 

dúsulási idő eltelte után többirányú planáris felvétel készítése a szívről. 

 

3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás 

 Az iv. beadott, tartósan a keringésben maradó radiofarmakon teljes elkeveredése után EKG-val 

kapuzott számítógépes adatfelvétel. EF meghatározás, a balkamrafal mozgásának vizsgálata ciklikus vetítéssel 

és/vagy amplitúdó/fázis képek analízisével. 

 

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata 

 A mellkasfal vagy a hasfal szerkezeti eltérésének kimutatására végzett kiegészítő vizsgálat. 

 

36123 Pleuraűr UH vizsgálata 

 A mellkasi folyadékok mennyiségének, szerkezetének megítélésére szolgáló vizsgálat, a pleura 

megvastagodások szerkezetének felderítése. 

 

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat 

 A máj, az eperendszer, a hasnyálmirigy, a lép, a vesék és a retroperitoneum vizsgálata. 

 

36133 Pancreas UH vizsgálata 

 A hasnyálmirigy nagyságának és szerkezetének vizsgálata. 

 

36134 Lép UH vizsgálata 

 Lép UH vizsgálata. 

 

36135 Vese UH vizsgálata 

 A vese nagyságának, helyzetének és szerkezetének vizsgálata. 

 

36138 Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata 

 A gyomor, bélrendszer fali szerkezetének vizsgálata, esetleges pathológiás kokárda kimutatása. 

 

3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 

 Az alkalmas radiofarmakon beadását követően a beadott radiofarmakonnak megfelelő dúsulási idő után 

SPECT adatgyűjtés, majd transzverzális metszetek + minimum 3-3 balkamra rövid, illetve hossztengelyével 

párhuzamos metszet előállítása. 

 

3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban 

 Terheléses vizsgálatként: A beteg tervezett terhelési szintjének elérése után a TL-201 iv. beadása. 5-10 

perc elteltével SPECT adatgyűjtés a szívtájékról, majd 3-4 óra elteltével a SPECT adatfelvétel megismétlése. 

Nyugalmi-redisztribúciós vizsgálatként: A TL-201 nyugalmi állapotban történő iv. beadása. 5-20 perc elteltével 

SPECT adatgyűjtés a szívtájékról, majd legkevesebb 2 óra elteltével a SPECT adatfelvétel megismétlése. 

Mindkét esetben az értékelés során a korai és késői felvételekről reorientáció. A bal kamra legalább 3-3, a rövid 

és a hossztengellyel párhuzamos – rétegfelvételeinek összehasonlítása. 

 

3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 

 A 2D echocardiographia a szív és nagyerek ultrahangos leképzése real-time mozgásban, a szív és 

nagyerek morfológiai és funkcionális viszonyainak megítélése. Az M-mód echocardiographia a szívüregek és 

falak méreteinek értékelése. 

 

3612D Echocardiographia color Doppler 

 A képek folyamatos rögzítése, a fontosabb eltérések lefotózása. 

 

3612E Echocardiographia trans-oesophagealis kiegészítő pontja 

 A nyelőcsőbe vezetett ultrahang felvevő fejjel végzett vizsgálat. Az echocardiographia kiegészítő pontja. 
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3612M Gyógyszeres stressz echo 

 A szív terheléses vizsgálata, mely során a szívizom ischaemiát és/vagy életképességét lehet kimutatni az 

echocardiográfiával észlelt falmozgás-változás segítségével. Echocardiográfiás vizsgálóban, a resuscitatióra 

történő felkészülést követően rutin 2D, M mód és color Doppler szív UH vizsgálat történik, a megfelelő mérések 

elvégzésével. Ezután vénabiztosítás, iv. pumpás infúzió adása indul, emelkedő dózisú dobutamin (0,005 mg - 

0,040 mg/kg/óra) v. dipyridamol vizsgálatokkal követjük, mérve a szívizom mozgásváltozásának paramétereit. A 

beteg szoros obszervációja szükséges EKG és 3 percenként történő vérnyomás-monitorizálás formájában. 

 

3613C Máj és epeutak UH vizsgálata 

 A máj, epehólyag és az epeútak nagyságának, szerkezetének vizsgálata. 

 

3616A Doppler áramlás vizsgálat a felső végtagon 

 A felső végtag artériáiban Doppler görbe regisztrálása és analízise. Meghatározott pontokon 

vérnyomás mérése. Szükség esetén a tenyéri ív átjárhatóságának vizsgálata. Egyoldali vizsgálat. 

 

3616B Doppler áramlás vizsgálat az alsó végtagon 

 Az alsó végtag artériáiban Doppler görbe regisztrálása és analízise. Meghatározott pontokon 

vérnyomás mérése. Egyoldali vizsgálat. 

 

3617A Duplex UH, nyaki erek 

 Mindkét oldalon az artéria carotis communis externa, interna és vertebralis anatómiájának, áramlási 

sebességének vizsgálata, a szűkületek kimutatása, az áramlási irány meghatározása. 

 

3617L Duplex UH, végtagi erek 

 A végtagi artériák, vénák B scan képen történő ábrázolása és bennük az áramlási sebesség mérése. 

 

43591 Influenza elleni szezonális vaccinatio 

 Influenza elleni vaccinatio. 

 

43592 H1N1 influenza elleni vaccinatio 

 H1N1 influenza elleni vaccinatio. 

 

43593 Tüdőgyulladás elleni vaccinatio 

 Tüdőgyulladás elleni vaccinatio. 

 

43599 Vaccinatio, egyéb 

 Vaccinatio, egyéb. 

 

5377F Pacemaker funkció műszeres vizsgálata vagy a beültethető szívmonitor (ILR) adatainak 

értékelése 

 A pacemaker feszültségének, illetve egyéb műszaki paramétereinek értékelése, vagy a beültethető 

szívmonitor (ILR) adatainak értékelése. 

 

5377G Pacemaker transcutan szabályozása 

 A beültetett pacemaker működésének változtatása. 

 

58820 Incisio et drainage cutis et/seu subcutis 

 Bőrbemetszés és a bőralatti szövetek drenálása. 

 

81550 Thoracocentesis therapeuticus 

 A nehézlégzés csökkentése érdekében végzünk ún. tehermentesítő csapolást, amelynek során több száz 

ml folyadékot távolítunk el, szívóberendezés segítségével. 

 

81551 UH vezérelt thoracocentesis therapeuticus 

 Letokolt vagy tasakos mellkasi folyadék punkciója, leszívás céljából. 

 

81554 Ascites terápiás célzatú lebocsátása 

 Hasűri folyadékgyülem terápiás lebocsátása. 
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81750 Bronhoscopos hörgő öblítés terápiás 

 Bronchoscopon át a tracheába és bronhusokba juttatott anyaggal és annak visszaszívásával végzett 

művelet. 

 

81880 Járatok szondázása 

 A feltételezett járatok fém vagy műanyag eszköz segítségével történő szondázása. 

 

81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) 

 Nem fertőzött seb ellátása kötéssel, illetve a kötés cseréje. 

 

81929 Szennyezett, fertőzött seb ellátása, kötözése (szeptikus) 

 Szennyezett, fertőzött seb előírásos ellátása (szennyeződés eltávolítása, seb átöblítése, elhalt szövetek, 

illetve sebszélek kimetszése), varrata (fakultatíve), beleértve a drénezést és lokális fertőtlenítőszerek, 

chemotherapeuticumok alkalmazását. 

 

82151 Kontraktúra nyújtása 

 A beteg és a gyógytornász aktív közreműködésével végzett eljárás, mely az ízületi mozgásterjedelem 

fokozását szolgálja. 

 

82310 Deformitás ortopédiai kiegyenlítése segédeszközzel 

 Valamely deformitás ortopédiai segédeszközzel történő kiegyenlítése. 

 

83000 Rögzítés kötéssel 

 Gipszeltávolítás után vagy olyan esetben, amikor nincs szükség gipszrögzítésre, a sérült tájék 

nyugalomba helyezése. 

 

83010 Rögzítés háromszögletű kendővel 

 A sérült felső végtag pihentető jellegű nyugalomba helyezése, a nyakba kötött háromszögletű kendővel. 

 

83030 Rögzítés kötéssel v. felfüggesztéssel 

 A felső végtag ideiglenes nyugalomba helyezése nyakba kötéssel vagy egyéb kötözőanyaggal. 

 

83132 Gipszkötés átpólyázása 

 Sérült vagy meggyengült gipsz megerősítése rátett gipszpólya menetekkel. Ide tartozik a gipszsínek 

átpólyázása gézzel, felvágás esetén. 

 

83200 Sínezés, kézen 

 Sínezés, kézen. 

 

83210 Sínezés, ujjon 

 Egy vagy több ujj rögzítése gipszsínnel vagy alumínium sínnel. 

 

8324T Gipszágy készítése 

 A beteg hátsó testfelületéhez modellált gipszágy készítése. 

 

83250 Felső végtagi gipsz, rövid 

 Az ujjak végétől vagy tövétől a könyékhajlatig érő dorsalis vagy palmaris gipszsín vagy körkörös gipsz. 

 

83251 Felső végtagi gipsz, hosszú 

 A felső végtagon az ujjak tövétől a vállig érő derékszögű gipszsín vagy körkörös gipsz. 

 

83252 Alsó végtagi gipsz, rövid 

 A lábujjaktól a térdhajlatig érő gipszsín vagy körkörös gipsz. 

 

83253 Alsó végtagi gipsz, hosszú 

 A lábujjaktól vagy a boka fölött 2 cm magasságtól a combtőig érő gipszsín vagy körkörös gipsz. 

 

83260 Rögzítés műanyag gipsszel, kiegészítő pont 

 Kiegészítő pontként számolható el műanyag (polyakrilát) rögzítő pólya alkalmazásakor, a 

gipszrögzítésnek megfelelő pont mellett. 
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83294 Redressziós gipszkezelés 

 Tengelyállás vagy ízületi mozgás javítására szolgáló szériagipsz. 

 

83295 Orthesis kezelés 

 Orthesis felhelyezése. 

 

83710 Orthesis rendelése 

 A beteg vizsgálata után orthesis felírása vényre. 

 

83800 Gipszkötés eltávolítása 

 Valamilyen gipszrögzítés eltávolítása a rögzített végtagról, motoros vagy kézi gipszvágó olló 

segítségével. A gipsz alatti területek ápolása. 

 

83810 Rögzítő sín eltávolítása 

 Valamilyen sínrögzítés eltávolítása a rögzített végtagról. 

 

83820 Támasz vagy merevítés eltávolítása 

 Egyéb, nem gipszrögzítés eltávolítása. 

 

83890 Egyéb rögzítő eltávolítása 

 Nem gipsz vagy ortézis, hanem egyéb jellegű rögzítések eltávolítása (pl. Dessault kötés, cinkenyv 

csizma, Borchgrewing gyűrű, stb.). 

 

84791 Húzókezelés kézzel vagy készülékkel 

 Testrész húzása különböző céllal, kézzel vagy eszközzel. 

 

84800 Ortopédiai készülék alkalmazása 

 A végtagok mozgását vagy rögzítését célzó, külső készülékkel végzett kezelés. 

 

84810 Ortopédiai készülék eltávolítása 

 A végtag mozgását vagy rögzítését célzó készülék levétele. 

 

85001 Vérzéscsillapítás tamponálással 

 Valamely üregből (pl. orrjárat vagy defektussal járó sérülés) eredő erős vérzés csillapítása az üreg 

tamponokkal való kitöltésével, esetleg nyomókötéssel. A vérzéscsillapítás lehet végleges vagy ideiglenes, a 

végleges ellátásig. 

 

85002 Vérzéscsillapítás kötéssel 

 Erős vérzés (általában artériás vagy vénás) rendszerint ideiglenes csillapítása, a végleges ellátásig, 

dezinficiálás után nyomókötéssel, rugalmas pólyával. 

 

85401 Akupunktúrás kezelés krónikus betegség esetén 

 Idült megbetegedések esetében, a bőrbe, bizonyos testtájakon tűk beszúrásával történő ingerlés, ha a 

betegnek egynél több krónikus betegsége van és az orvos által tűk beszúrásával végzett kezelési idő 15 perc vagy 

ennél hosszabb, továbbá, ha a test mindkét felszínén történt kezelés. Óránként max. 4 beteg ellátása jelenthető. 

 

85511 Víz alatti torna medencében, medencéből segítve 

 A víz felhajtóereje által megkönnyített torna, a gyógytornász medencebeli jelenlétével és segítségével. 

 

85512 Víz alatti torna kádban 

 A beteg a víz felhajtóereje által megkönnyített tornáztatása. 

 

85513 Víz alatti torna, csoportos 

 Több, hasonlóan mozgáskorlátozott beteg együttes, a víz felhajtóereje által megkönnyített tornáztatása. 

 

85520 Víz alatti torna, egyéni, segítség nélkül 

 Vízben végzett mozgásterápiás kezelési mód. A beteg a medencében egyedül végzi a gyógytornásztól 

megtanult gyakorlatokat. 
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85521 Víz alatti torna medencében, kívülről segítve 

 Olyan mozgásterápiás kezelési mód, melyben a víz fizikai paraméterei segítik elő a mozgások 

kivitelezését, a gyógytornász segítő, aktív részvétele mellett. 

 

85660 Protézis, orthesis revíziója 

 Az elkészült segédeszköz megfelelőségének megítélése a meghatározott cél szempontjából. A szükséges 

korrekciók megtervezése. 

 

85690 Epithesisek méretvétele, felhelyezése 

 A kérdéses testrészről adatok rögzítése, lenyomat készítése. A felhelyezéskor a felillesztés elvégzése, a 

fekvés ellenőrzése és a beteg betanítása az eszköz használatára. 

 

85704 Gyógyszeradagolás katéteren át 

 A korábban már bevezetett epidurális katéterbe helyi érzéstelenítő és/vagy egyéb gyógyszer beadása. 

 

85705 Bőr alatti gyógyszertartály feltöltése 

 Az implantált gyógyszertartály percutan (bőrdezinficiálás után) injekcióval történő feltöltése 

gyógyszerrel. 

 

85710 Perifériás ideg percutan blokkolása vagy roncsolása 

 A blokkolandó perifériás ideg precíz megközelítése (az előírt technika szerint esetleg perifériás 

idegstimulátor is szükséges). Az ideg elérése után érzéstelenítő vagy/és szteroid vagy/és neurolitikus szer 

befecskendezése. 

 

85880 Intravénás injectio 

 Gyógyszer bejuttatása injekcióval vénába 

 

86020 Meleg pakolások 

 Nagy hőtároló kapacitással rendelkező anyaggal végzett kezelés. 

 

86041 Rövidhullám kezelés 

 Kondenzátortérben vagy sugárzó fejjel történő kezelés. 

 

86042 Mikrohullám kezelés 

 Sugártérben történő elektromágneses besugárzás. 

 

86043 Ultranagyfrekvenciás kezelés 

 Sugártérben, 69 cm-es hullámú, 433 MHz frekvenciájú hullámok alkalmazása. 

 

86044 Középfrekvenciás kezelés 

 Interferenciaáram-terápia végzése négy elektród segítségéve, két áramkörön át középfrekvenciájú 

árammal, melyben az egyik áramkör frekvenciája 4000 Hz, a másik 3900 és 4000 Hz között változtatható. 

 

86050 Infravörös melegítéses helyi kezelés - Sollux 

 Egy testtájék kezelése infravörös sugárzóval. 

 

86120 Helyi hűtés 

 Egy testtájék hűtése alacsony hőmérsékletű folyadékkal. 

 

86121 Kryotherapia localis 

 Egy testtájék hűtése kryogéllel vagy jéggel. 

 

86122 Kryotherapia localis instrumentalis 

 Egy testtájék hűtése hideg levegő vagy nitrogéngáz befújással. 

 

86202 Kezelés monochromatikus polarizált fénnyel (Evolite, Bioptron) 

 Lineárisan polarizált, 400 nm feletti elektromágneses hullámok alkalmazása. 

 

86311 Négyrekeszes galvan kezelés 
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 A négy végtag teljes felületén egyidejűleg alkalmazott konstans egyenáram kezelés, erre a célra 

kialakított készülék segítségével. 

 

86313 Kowarschik galvan kezelés 

 Valamely végtag konstans egyenárammal végzett, transzverzális, bipoláris kezelése, Kowarschik által 

leírt módon. 

 

86316 Iontophoresis kezelés 

 Valamely gyógyszernek (ionnak) szervezetbe juttatása transcután, egyenáram segítségével. 

 

86318 Diadynamic-interferencia kezelés 

 Valamely régió Bernard-féle, modulált frekvenciájú árammal történő kezelése. 

 

86319 Szelektív ingeráram kezelés 

 Beidegzésétől megfosztott, degenerálódott izmok (sima vagy harántcsíkolt) ingerlése exponenciális 

áram impulzusokkal. 

 

8631E Számítógép vezérelt idegszál specifikus neuromuscularis elektrostimuláció 

 Valamely izmot ellátó ideg specifikus elektrostimulálása, számítógép vezérléssel. 

 

8636C Galvánkád kezelés 

 Elektródákkal felszerelt kádban az egész testfelületen alkalmazott hidrogalván kezelés. 

 

86621 Intravesicalis transurethralis elektroterápia 

 Intermittáló elektrokatéterezéssel történő transurethralis, intravesicalis direkt, unipoláris 

elektroterápia, differenciált nyomásvezérlés alapján adagolt exponenciális impulzus csomagokkal, alkalmanként 

90 percen keresztül. 

 

86630 Vázizom stimulator 

 A harántcsíkolt izomzat stimulációja (normál vagy bénult izomzatnál). 

 

86631 Funkcionális elektroterápia motoros tünetekre 

 Terápiás elektromos stimuláció többcsatornás készülékkel szelektív ingerárammal idegpontok felől. 

 

86632 Funkcionális elektroterápia plexus brachialis ellátási területén 

 Terápiás elektromos stimuláció szelektív ingerárammal idegpontok felől pontelektród segítségével több 

csatornán át. 

 

86633 Funkcionális elektroterápia nervus facialis területén 

 Orofacialis és intrabuccalis elektromos stimuláció szelektív ingerárammal idegpontok felől 

pontelektród segítségével több csatornán át. 

 

86634 TENS 

 A krónikus fájdalomcsillapítás céljából bőrön keresztül alkalmazott idegstimulálás elektródjainak 

felhelyezése a testfelszínre és a stimuláló készülék használatának betanítása. 

 

86635 Számítógép vezérelt tens functio 

 Fájdalomcsillapítás impulzusárammal, számítógép vezérléssel. 

 

8663A Funkcionális elektroterápia spinalis eredetű motoros tünetekre 

 Alsó motoneuron laesionál terápiás elektromos stimuláció szelektív ingerárammal, idegpontok felől, 

pontelektród segítségével, több csatornán át. 

 

86911 Ultrahang kezelés 

 Közti anyag segítségével végzett mechanoterápiás kezelés, ultrahanggal. 

 

86912 Víz alatti ultrahang kezelés 

 Légtelenített vízfürdőben ultrahanggal végzett mechanoterápia. 

 

86921 Magnetoterápia 
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 Elektromágneses térben történő kezelés (pulzáló vagy statikus). 

 

87031 Tracheostomás kanül cseréje 

 Tracheostomás kanül behelyezését követően, 48 óra elteltével a légzés biztosítására azonos méretű 

kanül cseréje történik. 

 

87032 Tracheostomás kanül végleges eltávolítása 

 A kanül eltávolítása és szükség esetén a stoma zárása. 

 

87500 Párásításos légúti kezelés 

 Általában csoportos kezelés ún. terem-aerosol formában, gyógyvíz vagy sóoldat porlasztása a légtérbe, 

amit a betegek belélegeznek. 

 

87501 Aerosol kezelés 

 Természetes vagy mesterséges úton előállított csíramentes, megfelelő hőmérsékletű, páratartalmú és 

összetételű levegő inhalálása klíma kamrában vagy gyógybarlangban. 

 

87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 

 Gyógynövényből főzött tea gőzének belélegeztetése, esetleg gyógyszer vagy illóolaj rácseppentésével 

kombinálva (pl. kamillatea és Diapulmon vagy fenyőolaj, stb.). 

 

87600 Oxigén terápia 

 Megfelelő technikai felszereléssel folyamatos oxigén adagolás, orron vagy szájon keresztül. 

 

88400 Intraarterialis injekció 

 Artériába adott injectio. 

 

88732 Antibiotikumos instillációs kezelés 

 Antibiotikum befecskendezése gyulladt vagy fertőzött területre. 

 

88860 Értorna érszövődmények megelőzésére 

 Artériás kollaterális hálózat kitágítása és/vagy vénás thrombosis megelőzése céljából végzett 

tornagyakorlatok. 

 

88870 Keringésjavító fizioterápia 

 Mobilizálás, légzőtorna, speciális tornagyakorlatok. 

 

89301 Kilégzett gáz analízis 

 A kilégzett levegő CO2 tartalmának meghatározása folyamatos monitorozással. A vizsgálat történhet 

nyugalmi körülmények között és ergospirometria alatt. 

 

89442 Pulzoxymetria 

 Az oxy-Hb és a dezoxy-Hb vörösfényelnyelő különbségén alapuló, Hb szaturáltságot meghatározó 

méréseljárás, amely segítségével az oxigenizáció folyamatosan, non-invazív módon monitorozható. 

 

89461 Vérnyomás 24 órás gépi monitorizálása (ABPM) 

 A vérnyomás folyamatos ellenőrzése a betegre felhelyezett vérnyomásmérő műszerrel, 24 órán 

keresztül. 

 

91010 Párakötés 

 A kezelésre szoruló felület fedése kenőccsel, nedves vattával, fóliával és kötszerrel, a gyulladásos 

folyamat gyógyításának felgyorsítására. 

 

91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás 

 A gyógyszeradagolás mennyiségének, idejének beállítása, megállapítása, az infúziós készülék feltöltése 

gyógyszerrel, beállítása a gyógyszeradagoláshoz, folyamatos ellenőrzés, az adagolás leállítása. 

 

91010 Párakötés 

 A kezelésre szoruló felület fedése kenőccsel, nedves vattával, fóliával és kötszerrel, a gyulladásos 

folyamat gyógyításának felgyorsítására. 
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91230 Infúziós pumpás gyógyszeradagolás 

 A gyógyszeradagolás mennyiségének, idejének beállítása, megállapítása, az infúziós készülék feltöltése 

gyógyszerrel, beállítása a gyógyszeradagoláshoz, folyamatos ellenőrzés, az adagolás leállítása. 

 

91311 Krónikus beteg dietetikai alapoktatása (gastroenterológiai, nephrológiai, onkológiai vagy 2. 

típusú diabeteses betegnél) 

 Frissen felfedezett anyagcsere- vagy egyéb krónikus betegségben szenvedő beteg diétás ismereteinek 

megalapozása. 

 

91315 Csoportos diétás tanácsadás krónikus anyagcsere betegség esetén 

 Dietetikus által 5-15 beteg részére tartott diétás tanácsadás. 

 

91316 Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása tanfolyam keretében 

 Szakorvos, dietetikus és szaknővér alkotta team által tartott 2-2,5 napos tanfolyam, melynek keretében a 

napi 1-2- szeri inzulinkezelés alatt álló 2. típusú diabeteses betegek elsajátíthatják az önkezelésükkel és 

önellenőrzésükkel kapcsolatos összes ismeretet és begyakorolhatják az alkalmazásukhoz szükséges készségeket. 

 

92082 Stoma-terápiás vizit ismételten 

 Stomával élő személy gondozása, melyet képzett stomaterápiás nővér végez. 

 

93490 Gyógyászati segédeszközhöz méretvétel 

 A rendelvényen felírt gyógyászati segédeszköz készítéséhez szükséges méretek lemérése, illetve szükség 

esetén gipszminta készítése. 

 

93491 Gyógyászati segédeszköz próbája 

 A próbára alkalmasan elkészített gyógyászati segédeszköz felpróbálása, a szükséges igazítások, 

állítások, javítások végrehajtása. 

 

93492 Gyógyászati segédeszköz beállítása, illesztése 

 A gyógyászati segédeszköz használatát jelentősen gátló hiba elhárítása. 

 

93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása 

 Gyógyászati segédeszköz használatának ellenőrzött betanítása. 

 

93601 Standardizált állóképességi teszt (pl:járástesztek, akaratlagos apnoe, stb) végzése 

 Standardizált módon végzett nem eszközös állóképességi teszt végzése. Dokumentálandó a pulzusválto-

zás és a kifáradás mértéke (Borg skála), valamint a teszt típusától függően az állóképességet jellemző paraméter 

(idő, távolság). 

 

93602 Betegségspecifikus teszt kitöltése 

 A beteg állapotát leíró, szakmai irányelvben, protokollban rögzített betegségspecifikus teszt dokumen-

tált kitöltése (kizárólag biológiai terápiákban és rehabilitációban). 

 

93603 Egyedi elbírálású gyógyászati segédeszköz rendelése 

 A beteg orvosi vizsgálata alapján, a társadalmbiztosítás által nem támogatott, egyedi elbírálású segéd-

eszköz kiválasztása, a beteg felvilágosítása, a szükséges dokumentáció elkészítése, iratok postázása OEP-nek. 

 

93604 Inhalációs terápia és expectoráltatás betanítása 

 Gyógytornászok által végzett tevékenység, az inhalációs terápiának, a KS-pipa használatának és a 

különböző légzési technikáknak a betanítása a légúti váladék eltávolítása céljából. 

 

93605 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő csoportos tréning készülékkel/géppel 

 Gyógytornász által irányított fizikai tréning az állóképesség/ terhelési tolerancia fejlesztése 

céljábólkészülékkel/géppel max 5 fős csoport számára. A tréninget megelőzően szükséges meghatározni az 

egyéni terhelhetőségi szintet, és az ajánlott intenzitást. A tréning része a pulzus mérése, szükség esetén 

vérnyomás, szaturáció mérése, a teljesítmény, sebesség ellenőrzése. Készülékek/gépek: • állóképességi tréning 

kardiogéppel monitorozás nélkül (futópad, elliptikus, karergométer, evezőgép, kerékpár, step, climber) • 

állóképességi tréning kardiogéppel EKG monitorozással • állóképességi tréning kardiogéppel pulzusontrollal 

(pulzusmérő készülékkel) • állóképességi tréning kardiogéppel szaturáció monitorozásával. 
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93606 Kardiopulmonalis állóképesség fejlesztő egyéni tréning készülékkel/géppel 

 Gyógytornász által irányított fizikai tréning az állóképesség/ terhelési tolerancia fejlesztése 

céljábólkészülékkel/géppel. A tréninget megelőzően szükséges meghatározni az egyéni terhelhetőségi szintet, és 

az ajánlott intenzitást. A tréning része a pulzus mérése, szükség esetén vérnyomás, szaturáció mérése, a 

teljesítmény, sebesség ellenőrzése.  Készülékek/gépek: • állóképességi tréning kardiogéppel monitorozás nélkül 

(futópad, elliptikus, karergométer, evezőgép, kerékpár, step, climber) • állóképességi tréning kardiogéppel EKG 

monitorozással • állóképességi tréning kardiogéppel pulzuskontrollal (pulzusmérő készülékkel) • állóképességi 

tréning kardiogéppel szaturáció monitorozásával. 

 

93607 Kívülről programozható működésű, bőr alá implantált gyógyszeradagoló eszköz programozása 

 Bőr alá beültetett gyógyszeradagoló eszköz (pl. baclofen pumpa) kontrollálása, szükség szerinti átprog-

ramozása. 

 

93608 Lymphoedemas végtag pólyázása 

 Kompressziós pólya lymphoedemás végtagra történő felhelyezése és annak tanítása lyphoedema 

terápiát követően. 

 

93609 Rehabilitációs célok megvalósulásának elemzése 

 A beteg ismételt állapotfelmérése alapján a korábban kitűzött rehabilitációs célok megvalósulásának 

elemzése rehabilitációs team által. 

 

93610 Rehabilitációs terv készítése 

 A beteg vizsgálata (11041, 11301), a rehabilitációs felmérés (19700) alapján a rövid távú, konkrét 

rehabilitációs célok és tevékenységek meghatározása rehabilitációs team által. 

 

93611 Szociális ügyintézés 

 A beteg szociális helyzetének, szükségleteinek felmérése, a beteggel és környezetében lévő személlyel 

(családtag, lakótárs, munkatárs) történő interakció alapján, ügyeinek intézése, melynek célja együttműködés 

kialakítása, és tanácsadás, a beteg ügyeinek intézése ill. segítése, a beteg környezetének javítása a másodlagos 

és harmadlagos prevenciója érdekében, bármely fogyatékos csoport esetén. 

 

93613 Rehabilitációs teammegbeszélés beteg és családja/tágabb környezete bevonásával 

 A beteg állapotfelmérése alapján több különböző alapképzettségű rehabilitációs szakember dokumentált 

közös megbeszélése a rövid távú rehabilitációs terv konkrét meghatározása céljából rehabilitációs szakorvos 

vezetésével - beteg és családja/tágabb környezete bevonásával. 

 

93614 Rehabilitációs teammegbeszélés megbeszélés beteg nélkül 

 A beteg állapotfelmérése alapján több különböző alapkézettségű rehabilitációs szakember dokumentált 

közös megbeszélése a rövid távú rehabilitációs terv konkrét meghatározása céljából rehabilitációs szakorvos 

vezetésével - beteg nélkül. 

 

93615 Úszás tanítása/újra tanítása megváltozott állapot esetén 

 Különböző betegségek következtében megváltozott testi struktúra (bénulás, végtaghiány stb) és funkciók 

esetén az úszás egyéni tanítása/újratanítása gyógytornász vezetésével. 

 

93616 Úszásterápia 

 Kórkép specifikus állóképességet és erő-állóképességet fejlesztő csoportos úszás max. 10 fő részére (az 

úszás nemek tanítását kivéve) gyógytornász vezetésével. 

 

93617 Állópozícionálás állítógépben 

 Állás-, járásképtelen betegek speciális állítógépben állítása, az állás fejlesztése ill. a függőleges 

testhelyzet gyakorlása céljából. 

 

93618 Diétás és életmódbeli tanácsadás 

 A betegséggel/állapottal kapcsolatos konkrét táplálkozási és életvezetési tanácsadás egyénre szabottan, 

dokumentáltan, oktató/felvilágosító anyagokkal. 

 

93619 Garatingerlés hideg eszközzel 

 A garat ingerlése különböző hideg hőmérsékletű eszközökkel a nyelés fejlesztése céljából. 
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93620 Gyógyászati segédeszköz rendeléshez teszt felvétele 

 A beteg számára szükséges, felírásra kerülő segédeszköz használatának alkalmasságára szolgáló teszt 

felvétele (pl. Russek skála, 10 m járásidő stb). 

 

93621 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 

 A beteg képességeinek célzott felmérése és tanácsadás munkapszichológus által a további munkavégzés 

lehetőségének céljából, a beteg korábbi előzményeinek, képzettségének, tapasztalatainak és érdeklődé-sének 

figyelembevételével. 

 

93622 Nyelésterápia különböző sűrűségű anyagokkal 

 Különböző sűrűségű anyagok alkalmazása a nyelés fejlesztése céljából. 

 

93624 Rezisztencia és állóképesség légzőizomtréning 

 A vitál kapacitás kb. 60 %-n a ki- és belégzés gyakoroltatása állandó ellenállással szemben segédeszköz 

segítségével. 

 

93625 Sportterápia 

 Felmérésen alapuló, egyéni edzésterv alapján összeállított, célzott gyógytorna a különböző funkciók 

javítására, max 6 fős csoportban végezhető. 

 

93627 Zeneterápia 

 Zenei eszközök (ének, ritmus,hangszerek) terápiás alkalmazása a beszéd és a kognitív funkciók 

javítására. 

 

94003 Facialis torna 

 Arcizmok facialis ideg károsodás utáni gyógytornásztatása. 

 

94100 Beszédterápia 

 A kialakított beszédhang elfogadtatása, a beszéd eszközként való alkalmazása szűkebb és tágabb 

társadalmi környezetben, helyzetgyakorlatok során. 

 

94101 Hangterápia 

 Suttogó hang, beszéd fejlesztése, zöngeképzés, a beszédhang képzésének, kiejtésének fejlesztése. 

 

94110 Beszédtréning 

 Összefüggő szövegalkotásra való képesség fejlesztése: kötött és szabadon választott témában, szóban és 

írásban irányított beszélgetés során. 

 

94130 Dysphasia tréning 

 A szó- és a mondatértés és -képzés képességének fejlesztése. 

 

94200 Rágóizomgyakorlatok 

 Rágóizomgyakorlatok. 

 

94210 Nyelési defektusok javítását célzó tréning 

 Nyelési defektusok javítását célzó tréning. 

 

94280 Extrapyramidalis neuroterápia és oktatása 

 Individuálisan kidolgozott sensomotoros therapiás programok tesztelése, oktatása és dokumentálása a 

szülők részére. 

 

94281 Szenzoros-aktivációs terápia 

 Az explorativ magatartás dinamika és a visuomotoros fejlődés defektusainak terápiája individuális és 

életkor specifikus stimulis kontingensekkel, a program dokumentálásával és a szülők oktatásával. 

 

94282 Palato-pharingealis elektroterápia 

 A suprabulbaris eredetű beidegzési zavar perioralis, oralis, pharyngealis és oesophagealis 

komponenseinek együttes és/vagy differenciált intrapharyngealis és intraoesophagealis eletrotherápiája. 
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94284 Garatizomzat elektromos ingerlése 

 A garat beidegzésének károsodása után végzett elektromos ingerlés, melynek célja az izomműködés 

javítása és lehetőség szerinti helyreállítása. 

 

94290 Logopédiai gyakorlat 

 Beszédszervek mozgásállapotának javítása (ajak- és nyelv-gyakorlat), beszédhangok kialakítása, illetve 

korrigálása. 

 

94331 Fejlődési rendellenesség miatti gyógytorna 

 A fejlődési rendellenességek miatt kialakult képességhiányok ellensúlyozása célzott gyakorlatokkal, 

illetve a potenciális károsodások megelőzése speciális gyakorlatokkal. 

 

94400 Járásgyakorlat segédeszköz nélkül 

 A mozgásterapeuta segítségével a beteg járóképességének helyreállítását célzó gyakorlat. A gyakorlat 

kiterjed a helyes testtartás tanítására, a testsúly- áthelyezés, a lépéshatárok, a lépés ritmusának gyakorlására. 

 

94404 Járásgyakorlat járógéppel 

 Gyógytornász segítségével, egy vagy mindkét alsó végtagra felhelyezett járógéppel a beteg 

járóképességének helyreállítását célzó gyakorlat. 

 

94405 Járáselőkészítő gyakorlatok 

 Gyógytornász az átmenetileg járásképtelen beteget segíti abban, hogy járóképességét visszanyerje; 

fekvő vagy ülő helyzetben az ízületek aktív és passzív kimozgatása, izomerősítés, egyensúly gyakorlatok 

végzésével. 

 

94406 Járáskészség fejlesztése 

 A gyógytornász az átmenetileg járásképtelen beteget segíti abban, hogy járóképességét visszanyerje; 

elméleti és gyakorlati eszközökkel való tanítás, példaadás, feed-back módszer alkalmazása. 

 

94407 Ügyességfejlesztő gyakorlatok 

 A mozgásfunkció és a koordináció fejlesztése túlmozgások, izomgyengeség, koordinációs zavarok 

esetében, gyakorlóeszközök segítségével. 

 

94408 Manipulációs készség fejlesztése 

 Speciális gyakorlóeszközök segítségével a nagyízületi mozgásoktól haladva a finomabb ujjmozgások 

gyakoroltatása. 

 

94409 Koordinációs gyakorlatok az ergoterápiában 

 Az ügyesség és manipulációs készség fejlesztését kiegészítő foglalkozás. 

 

94410 Irányított járásgyakorlatok segédeszközzel 

 Gyógytornász segítségével végzett járásgyakorlatok, különböző segédeszközök felhasználásával, melyek 

célja a beteg járóképességének helyreállítása. 

 

94411 Amputáltak gyógytornája 

 Csonkolt betegek aktív gyógytornája, mely a meglévő végtagok kondicionálását segíti, valamint felkészít 

művégtag használatára. 

 

94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai) 

 A sérülés ellátása utáni komplex torna- és elektromos kezelés. A sérülés kiterjedésétől függően egy, 

vagy több izület kezelését jelenti. 

 

94503 Neurofiziológiai kondicionáló gyógytorna 

 A centrális és perifériás idegi károsodás következményeként kialakult állapot rehabilitációjának 

részeként használható. 

 

94504 Testtájankénti egyéni gyógytorna 

 A testrész/testtáj mozgásának visszaépítése az egészséges kinetikus láncba, gyógytornász irányításával. 

 

94530 Izomerősítő gyakorlatok 
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 Izometriás és izotóniás gyakorlatok összekapcsolása, gyógytornász irányításával. 

 

94550 Gyógytorna relaxációs technikával 

 A törzs és a vázizomzat ellazulását eredményező gyakorlatok. 

 

94601 Passzív kimozgatás egy testtájon 

 Nem akaratlagosan, hanem egy külső erő, a kezelő által manuálisan létrehozott osteokinematikus 

mozgatás, melynél az elmozdított csontvégek mindig meghatározott szöget zárnak be. Célja az izületi 

mozgáspálya megtartása, az ízületi eredetű kontraktúra megelőzése. 

 

94602 Passzív kimozgatás több végtagon 

 A passzív kimozgatás az ízületek mozgáspályáját megtartó, a kontrakturák kialakulását megakadályozó, 

vagy oldó és keringésjavító kezelés, mely önállóan és az egyéni torna részeként alkalmazható. 

 

94603 Szertorna 

 Az egyéni és csoportos tornagyakorlat anyagának kiegészítése különböző tornaszerek igénybevételével. 

 

94610 Gyakorlatok ellenállással szemben 

 Az ellenállással szemben végzett gyakorlatok célzott izomerősítést szolgálnak, az egyéni torna részeként 

alkalmazhatók. Biztosítja az izomerő és állóképesség növelését, mely az izomállomány növekedésével jár együtt. 

Akkor alkalmazható, ha az izom a végtag súlyát a gravitációval szemben már megemeli vagy megtartja. 

 

94630 Ízületi mozgások gyakorlása 

 A sérült ízület aktív mozgásainak gyakoroltatása gyógytornász felügyelet alatt. Célja az ízületi 

mozgáspályák megtartása, kontraktúrák kialakulásának megelőzése, az izomerő fokozása. 

 

94631 Izokinetikus gyakorlás készülékkel 

 Olyan tornaprogram, melyet izokinetikus készülék segítségével végeznek. 

 

94640 Ízület mobilizálás 

 Az ízületi mobilizálás olyan arthrokinematikus mozgás- járulékos mozgások külső erővel történő 

létrehozása, amely során az egymáshoz képest elmozdított csontvégek mindig párhuzamosak maradnak, akár 

tractiót, akár csúsztatást végzünk. Lassú, ritmikus és a beteg által kontrollált. mozgatás, melyet meghatároz a 

fájdalom, a szövetek ellenállásának mértéke és az ízületi véghelyzet érzet. 

 

94650 Gerinc mobilizálás 

 A gerinc mobilizálás kézzel kivitelezett passzív mozgatás, amely lassú, ritmikus és a beteg által 

kontrollált. 

 

94651 Scoliosis torna 

 Célja a has és hátizom erősítésével az izomegyensúly megteremtése, légző tornával, kúszó és bordásfal 

gyakorlattal kiegészítve. 

 

94652 Scheuermann gyógytorna 

 A deformitás, a háti kyphosis fokozódásának megakadályozása, a gerinc fiziológiás görbületeinek 

lehetőség szerinti megtartása, a törzs izomegyensúly megbomlásának javítása, korrigálása. 

 

94701 Egyéni torna 

 Szakorvosi előírásra, gyógytornász által összeállított és vezényelt gyakorlatok bemutatása és 

végeztetése. Minimum 10 perc. 

 

94702 Csoportos torna 

 Több beteg, gyógytornász által irányított tornája, amikor a csoportba az azonos terápiás cél alapján 

kiválasztott betegek kerülnek. Minimum 10 perc. 

 

94711 Manuálterápiás kezelés 

 A manuális terápia a mozgásszervrendszer reverzibilis működészavarainak diagnosztikus és kezelési 

módja. 

 

94712 Masszázs, kézzel 
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 Passzív mechanoterápia 5 alapfogásból, s annak variációiból. 

 

94713 Masszázs, géppel 

 Készülékkel végzett lazító, fáradtságcsökkentő hatású kezelés. 

 

94715 Funkcionális kezelés az ortopédiai manuálterápiás (OMT) rendszerben 

 A mozgásszervrendszer reverzibilis működészavarainak diagnosztikus és kezelési módja a sérült 

funkciók helyreállítása céljából. 

 

94722 Mellkasi gyógytorna, légzőtorna 

 A mellkasi szervek betegségeinél alkalmazott fizioterápiás eljárások összessége, amelyek célja a 

légzőizmok működésének a javítása, a légzésfunkciós értékek javulása, a mellkas rugalmasabbá tétele, az 

expektoráció elősegítése, műtét előtt a beteg számára a jó légzési helyzet biztosítása, hosszabb ideig ágyban 

fekvő betegség esetén a tüdőszövődmények megelőzése. Az eljárás magábafoglalja a pozíciós drenázst és a 

rekesztornát is. 

 

94730 Cardiovascularis gyógytorna 

 Gyógytornász által irányított egyéni kezelés a cardiovascularis funkciók és a beteg állóképességének 

javítása céljából. 

 

94740 Lymphoedema kezelés: pólya és masszázs, 1 végtag 

 A gyógytornász által végzett kezelés a manuális lymphodrainage-ban használható alap és speciális 

fogásokkal, hozott pólyával. 

 

9474A Felső végtag manuális drenázsa 

 Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, 

kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorbciót, ezáltal csökkenti az intersticiális 

folyadék mennyiségét, oedéma redukciót eredményezve, a felső végtagon. 

 

9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa 

 Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, 

kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorbciót, ezáltal csökkenti az intersticiális 

folyadék mennyiségét, oedéma redukciót eredményezve, az alsó végtagon. 

 

9474C Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa 

 Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely magában foglalja a krónikus keringési zavar 

trophicus következményének, az ulcus crurisnak az orvos utasítása szerint történő kezelését és kötözését is. 

 

9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa 

 Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, 

kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorbciót, ezáltal csökkenti az intersticiális 

folyadék mennyiségét, oedéma redukciót eredményez a törzsön. 

 

94744 Lymphoedema kezelés: speciális fogásrendszerrel 

 A gyógytornász által végzett kezelés, hozott harisnyával, több végtagon. 

 

94746 Lymphoedema kezelés pneumatikus készülékkel 

 A nyirokkeringés manuális kezelése melletti kiegészítő gépi kezelés. 

 

94747 Krónikus oedéma gépi kompressziós kezelés 

 A nyirokkeringés manuális kezelése mellett többkamrás készülékkel végzett gépi kompresszió. 

 

9474A Felső végtag manuális drenázsa 

 Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, 

kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorbciót, ezáltal csökkenti az intersticiális 

folyadék mennyiségét, oedéma redukciót eredményezve, a felső végtagon. 

 

9474B Alsó végtag manuális nyirokdrenázsa 
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 Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, 

kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorbciót, ezáltal csökkenti az intersticiális 

folyadék mennyiségét, oedéma redukciót eredményezve, az alsó végtagon. 

 

9474C Szövődménnyel társult ödémás végtag manuális nyirokdrenázsa 

 Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely magában foglalja a krónikus keringési zavar 

trophicus következményének, az ulcus crurisnak az orvos utasítása szerint történő kezelését és kötözését is. 

 

9474D A törzs manuális nyirokdrenázsa 

 Speciális fogásrendszerre épülő manuális eljárás, mely a nyirokrendszer működését fokozza, 

kollaterális pályákat épít ki, csökkenti a filtrációt, fokozza a reabszorbciót, ezáltal csökkenti az intersticiális 

folyadék mennyiségét, oedéma redukciót eredményez a törzsön. 

 

9474E Kompressziós kötés alkalmazása felső végtagra 

 Rövid megnyúlású, magas munkanyomású speciális pólyák többrétegű felhelyezése a felső végtagra. 

 

9474F Kompressziós kötés alkalmazása alsó végtagra 

 Rövid megnyúlású speciális pólyák többrétegű felhelyezése az alsó végtagra. 

 

94880 Medencefürdő 

 Több személy részére közös medencében végzett hydro- vagy balneoterápiás kezelés (1 főre 0,9 m
3
 

vízmennyiség, és 1,00 m
2
 vízfelület szükséges). 

 

94882 Szénsavfürdő 

 Speciális kádban, vízben elnyeletett szénsavval végzett kezelés. Mozgásszervi és keringési 

betegségekben is használható. 

 

94883 Súlyfürdő, nyaki függesztéssel 

 Víz alatti trakciós kezelés a megfelelő eszközökkel felszerelt és a kezelés végzésére kialakított 

medencében. 

 

94884 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel 

 Víz alatti kezelés a megfelelő eszközökkel felszerelt és a kezelés végzésére kiképzett medencében. 

 

94885 Súlyfürdő, hónalj függesztéssel és terheléssel 

 Víz alatti trakciós kezelés megfelelő eszközökkel felszerelt és a kezelés végzésére kiképzett medencében, 

maximum 2x 12 kg-os terheléssel. 

 

9488B Ritex pakolás 

 Bőrvörösítő, keringésjavító, fájdalomcsillapító, izomlazító kezelés. 

 

9488D Antiphlogisticus pakolás 

 Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító gyógyszeres pakolás, amely 12-36 óráig marad a kezelendő 

testrészen. 

 

9488E Gyógyszeres fürdő vagy pakolás 

 Egész test fürdő, gyógyszert vagy gyógyhatású szert tartalmazó fürdőben, illetve gyógyszeres pakolás 

egy testtájékra. 

 

9488G Víz alatti vízsugár-masszázs 

 Speciális kádban nagynyomású vízsugárral végzett víz alatti masszázs. 

 

9488H Iszappakolás testtájanként 

 A megjelölt testrészre 4-5 cm vastagon felvitt iszappakolás, melyet –nylon lepedő, lepedő, pléd - hármas 

göngyöleggel fedünk, a tartós meleghatás biztosítására. 

 

95290 Foglalkozás terápia (csoportos) 

 Célzott foglalkozásterápia a hospitalizációs ártalmak kiküszöbölésére, az önellátás elsajátítására és 

begyakorlására, a munka újra felvételére, az aktív életre és a gondolkodási funkciók javítására. 
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95291 Foglalkozás terápia egyéni 

 Foglalkozás terápia egyéni. 

 

95320 Rehabilitációs oktatás 

 Olyan tevékenység, amely során a rehabilitációt igénylő beteg(ek)et, illetve hozzátartozóit (gyermek 

esetében szülőket) szakorvos oktatja, képzi a betegséggel kapcsolatos ismeretekre és rehabilitációval kapcsolatos 

célzott tennivalókra, a beteg együttműködésének és a munka hatékonyságának növelése érdekében egyéni/vagy 

kiscsoportos formában. 

 

95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 

 Konduktor, gyógytornász, nővér vagy asszisztens irányította terápiás célú gyakorlatok. 

 

95560 Rugalmas pólya felhelyezése egyik alsó végtagra (nem lymphoedemás) 

 Pro ambulantia rendelt rugalmas pólya felhelyezése. 

 

95600 Ergoterápiás diagnózis felállítása 

 A rehabilitációs felmérés részeként a sérült funkciók felmérése és az ergoterápiás teendők 

meghatározása. 

 

95610 Ergoterápia, manuális gyakorlás 

 Olyan tevékenység, amely speciális gyakorlások igénybevételével a vállból, könyökből, csuklóból induló 

mozgásokat, valamint a manualitást fejleszti. 

 

95620 Ergoterápia, kreatív terápia 

 A kreatív tevékenység önkifejezésre, spontán megnyilatkozásra ad lehetőséget. Célja az érintett személy 

aktivitásának, alkotási kedvének fokozása. 

 

95630 Ergoterápia, konstruktív terápia - műhelygyakorlat 

 A tevékenység során különböző anyagok megmunkálására kerül sor, lehetőséget adva arra, hogy 

bizonyos foglalkozási típusok alapelemeit megismertessük. Célja: a megváltozott képességeknek megfelelő 

lehetőségek kipróbálása, a munkabírás, a kitartás fokozása. 

 

95640 Ergoterápia, önellátó funkciók begyakorlása 

 Terapeuta felügyeletével, irányításával végzett tevékenység, melynek célja a mindennapi 

élettevékenységek (öltözés, tisztálkodás, étkezés, stb.) begyakoroltatása, életszituációs körülmények között. 

 

95650 Ergoterápia, írás tanítása 

 A kézírás újratanítása, gyakoroltatása, az íróeszköz használatának bevezetésétől az írás 

begyakorlásáig. 

 

95660 Ergoterápia, manuális segédeszközök adaptációja (evés, ivás, konyhai munka) 

 A különböző tevékenységek elvégzéséhez szükséges manuális segédeszközök használatának 

begyakorlása. A gyakorlás időtartama eszközönként 15 perc. 

 

95670 Ergoterápia, mentális tréning 

 A sérült funkciók (figyelem, logikai gondolkodás, vizuális memória, stb.) fejlesztése, vizuális 

feladatsorok alkalmazásával, valamint életszituációs helyzetben. 

 

95680 Ergoterápia, iskolai korrepetálás gyermekek számára 

 Az iskolai tanulmányok szintentartása érdekében végzett korrepetálás, kizárólag kórházban fekvő 

gyermekek számára. 

 

95690 Ergoterápia, szabadidős tevékenységek szervezése 

 A hospitalizációs ártalmak kiküszöbölése érdekében a terapeuta irányításával szabadidős foglalkozások 

szervezése. Pl: filmvetítés, zenehallgatás, kirándulások, közös játékok, stb. 

 

95700 Ergoterápia, felkészítés otthoni életre - tanácsadás 

 Az érintett személy körülményeit figyelembe véve a terapeuta egyénre szabott programot javasol. Pl: a 

napirendre, különböző tevékenységek szervezésére, segédeszközök, segítő megoldások használatára 

vonatkozóan, amennyiben lehetséges demonstrációval egybekötve (fénykép, video). 
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95710 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszékkel (10 perc) 

 A kerekesszék használatának megtanítását célzó gyakorlat, szakszemélyzet irányításával és segítségével. 

 

95720 Közlekedésképesség fejlesztése kerekesszéken kívül (10 perc) 

 Szakszemélyzet által irányított és segített tevékenység tanpályán és/vagy közúti forgalomban. 

 

95730 Közlekedésképesség fejlesztése kerékpárral (10 perc) 

 Szakszemélyzet által irányított és segített gyakorlat, két és háromkerekű, normál és speciális 

kerékpárral, akadályokkal nehezített gyakorlópályán. 

 

95740 Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (10 perc) 

 Fizikailag megfelelően felkészített betegek számára a kerekesszék önálló ki és beemelésének tanítása 

személygépkocsiba. Szakszemélyzet által irányított tevékenység. 

 

95750 Közlekedésképesség fejlesztése, gépkocsivezetés (30 perc) 

 Szakszemélyzet által irányított és segített tevékenység tanpályán vagy közúti forgalomban. 

 

95760 Közlekedésképesség fejlesztése, tömegközlekedés (60 perc) 

 Szakszemélyzet által irányított és segített tevékenység, villamos, autóbusz, metró, mozgólépcső 

igénybevételével. 

 

95770 Közlekedésképesség fejlesztése modell személygépkocsival (30 perc) 

 Fizikailag megfelelően felkészített betegek számára a kerekesszék önálló ki és beemelésének tanítása 

személygépkocsiba, szakszemélyzet által irányított tevékenység. 

 

95780 Számítógépes edzéstervezés sérülésspecifikusan 

 A rehabilitációs felmérés kiegészítéseként a funkciójukban károsodott izmok fejlesztése érdekében 

végzendő gyakorlatok előírása. 

 

 

95810 Konduktív pedagógiai beszédterápia 

 Konduktor által vezetett csoportos foglalkozás, facialis tornával és beszédtechnikai gyakorlatokkal. 

 

95820 Konduktív pedagógiai kéztorna 

 Konduktor által vezetett, ülő helyzetben végzett, csoportos foglalkozás a nagy ízületi mozgások és a 

differenciált kis izületi mozgások fejlesztésére. 

 

95830 Konduktív pedagógiai csoportos torna (betegenként) 

 Konduktor által vezetett, fekvő helyzetből kiinduló csoportos foglalkoztatás, a hely és helyzetváltoztatás 

tanulásának céljából. 

 

95840 Járáspróba futószőnyegen 

 Gyógytornász és ergoterápiás szakasszisztens felügyelete mellett végzett járásgyakorlás beállítható 

sebességű futószőnyegen, amely közben a kilégzett levegő CO2 és O2 tartalma mérhető a kapcsolódó 

számítógéppel. 

 

95850 Amputációs csonk formázását célzó rugalmas pólyázás 

 Amputált beteg csonkjának művégtag viselésre történő előkészítése, rugalmas pólyával. 

 

95860 Csonkedzés pneumatikus ballonnal 

 Egy vagy kétoldali alsóvégtag amputált csonkjának fokozatos terhelése, gyógytornász által felhelyezett 

pneumatikus ballonnal. 

 

95890 Járásgyakorlás guruló mankóval 

 Konduktor vagy gyógytornász irányításával és ellenőrzése mellett végzett járásgyakorlat, guruló 

mankóval. 

 

95930 Járástanítás pneumatikus protézissel 
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 Konduktor vagy gyógytornász irányítása és ellenőrzése mellett végzett járásgyakorlat, pneumatikus 

protézissel. 

 

95940 Művégtag próbálása alsóvégtag amputáltra 

 A próbára alkalmasan előkészített művégtag felpróbálása az alsó végtagra, a szükséges igazítások, 

állítások, javítások elvégzése. 

 

95950 Művégtag felvételének tanítása 

 A művégtag használatának ellenőrzött betanítása. 

 

95960 Dupla alsóvégtag amputált rehabilitálhatóságának próbája 

 A rehabilitációs felmérés kiegészítéseként a dupla alsó végtag amputált ember rehabilitálhatóságának 

funkcionális próbákkal kiegészített megítélése. 

 

95970 Dupla alsóvégtag amputált járástanítása 

 Konduktor vagy gyógytornász irányításával és ellenőrzése mellett a megfelelő művégtaggal ellátott 

beteg járástanítása, szilárd hónaljtámasz segítségével. 

 

95990 Kerekesszék használatának tanítása 

 Olyan gyakorlatok, melyek célja annak elérése, hogy a páciens a kerekesszéket önállóan tudja 

használni. 

 

95993 Izomrehabilitáció tornáztató géppel 

 A funkcionálisan károsodott izomzat tornáztatása géppel. 

 

96001 Komplex milieu intervenció 

 A gondozó szakemberének (szakorvos, védőnő szociális munkás) a beteg környezetében lévő személlyel 

(családtag, lakótárs, munkatárs) való interakciója, melynek célja együttműködés kialakítása, és tanácsadás, a 

beteg környezetének javítása a másodlagos és harmadlagos prevenciója érdekében, bármely fogyatékos csoport 

esetén. 

 

96002 Krízisintervenció 

 A krízisben lévő beteg problémára centrált explorációja, a specifikus pszichoterápiája, fokális krízis 

terápiája, diplomás segítővel. 

 

96004 Readaptációs betegvezetés 

 Az adaptív életvezetésbe való visszailleszkedést megalapozó szocioterápiás vezetésű, orvos és 

pszichológus mellett szupervízióba vont szakdolgozó által is végezhető rendszeres szupportív tevékenység. 

 

96006 Habilitációs foglalkozás 

 Az alkalmazkodás és szociális adaptáció egyensúlyát elősegítő csoportos eljárások, melyeket humán 

segítő foglalkozású diplomás vezet. Gyermekgyógyászatban a kornak meg nem felelő fejlettség esetén adott 

programokon, mintanyújtáson alapuló csoporteljárás, a gyermek környezetének (szülő, nevelő, stb.) 

részvételével. 

 

96016 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 

60 perc 

 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) legalább 60 

perc. 

 

96017 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60-90 perc 

között 

 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) 60- 90 perc 

között. 

 

96018 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 

90 perc 

 Egész testre kiterjedő komplex habilitációs kezelés (idegfejlődési zavar, sérülés esetén) több, mint 90 

perc. 
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96023 Alap pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

 Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai szakpszichológus által végzett tünet- állapot- és élménykorrekciós 

pszichoterápiás eljárások alkalmazása minimum 30 perc időtartamban. 

 

96024 Alap pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

 Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai szakpszichológus által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós 

eljárások alkalmazása 30-40 perces időtartamban. 

 

96025 Alap pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

 Pszichiáter szakorvos, illetve klinikai szakpszichológus által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós 

eljárások alkalmazása minimum 50 perc időtartamban. 

 

96026 Pszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

 Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező szakember által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós 

eljárások alkalmazása minimum 30 perc időtartamban. 

 

96027 Pszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

 Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező szakember által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós 

eljárások alkalmazása minimum 40 perc időtartamban. 

 

96028 Pszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

 Pszichoterapeuta vizsgával rendelkező szakember által végzett tünet-, állapot- és élménykorrekciós 

eljárások alkalmazása minimum 50 perc időtartamban. 

 

96029 Szakpszichoterápiás ülés, rövid (min. 30 perc) 

 Módszerspecifikus vizsgával rendelkező szakember által végzett, a speciális szaktudást felhasználó 

pszichoterápiás tevékenység minimum 30 percben. 

 

96030 Szakpszichoterápiás ülés, középhosszú (min. 40 perc) 

 Módszerspecifikus vizsgával rendelkező szakember által végzett, a speciális szaktudást felhasználó 

pszichoterápiás tevékenység, minimum 40 perc időtartamban. 

 

96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 

 Módszerspefikus vizsgával rendelkező szakember által végzett, a speciális szaktudást felhasználó 

pszichoterápiás tevékenység, minimum 50 perc időtartamban. 

 

96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 

 Betegek 5-15 fős csoportjának - nem pszichoterápiás szintű - relaxációs jártassággal rendelkező 

diplomás szakember által vezetett csoporteljárása. 

 

96034 Alap pszichoterápiás csoportban részvétel 

 A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember (az egyik képesítése legalább pszichiáter szakorvos vagy 

klinikai szakpszichológus) által vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal dolgozó, pszichoterápiás 

gyógyeljárása. 

 

96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel 

 A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember (az egyik képesítése legalább pszichoterapeuta) által 

vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal dolgozó, pszichoterápiás gyógyeljárása. 

 

96036 Szakpszichoterápiás csoportban részvétel 

 A betegek 5-10 fős csoportjának két szakember (az egyik képesítése legalább módszerspecifikus 

pszichoterapeuta) által vezetett, csoportdinamikai folyamatokkal dolgozó, pszichoterápiás gyógyeljárása. 

 

96421 Alappszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

 A családi kapcsolatrendszer módosítására irányuló pszichoterápiás tevékenység, a családtagok 

egyidejű részvételével. Két szakember végzi, akik közül az egyik legalább pszichiáter szakorvos vagy klinikai 

szakpszichológus. 

 

96423 Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 
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 A családi kapcsolatrendszer módosítására irányuló pszichoterápiás tevékenység a családtagok egyidejű 

részvételével. Két szakember végzi, akik közül az egyik képesítése legalább módszerspecifikus pszichoterapeuta. 

 

96431 Pszichológiai kognitív tréning 

 A kognitív térképezés által kimutatott kognitív zavar kiküszöbölésére irányuló szakterápiás 

foglalkozások a beteg, állapotától függő időtartammal. 

 

96432 Pszichológiai viselkedés tréning 

 A szociálisan adaptív viselkedéshez szükséges viselkedéselemek begyakorlása. 

 

96435 Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc 

 Kreatív zenés gyakorlatok (csoportos) min. 60 perc. 

 

97311 Pszichológiai gyermekgondozás, vezetés 

 A gyermek szociális és familiáris problémáinak a gyermekkel, illetve alkalmanként a szülővel történő 

rendszeres, folyamatos, de hosszabb időközönkénti megbeszélése, a pozitív megoldások előmozdítása segítő 

kapcsolati munka keretében. 

 

97451 Pszichológiai problémaorientált konzílium szülővel 

 Pszichiáter vagy pszichológus tevékenysége, melyben a beteg gyermek szüleinek/gondozóinak egyszerű 

nevelési módszerek, könnyen módosítható környezeti tényezők, napirendi tevékenység meghatározásával elérhető 

jobbulásának megbeszélése folyik. 
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