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A rehabilitációs ellátás helyzete

Dr. Cserháti Péter
EMMI miniszteri biztos

Konzultáció a Rehabilitációs Ellátási Programokkal (REP) 
összefüggő új kódolási és jelentési szabályokról

2015. március 3.

Ágazati és szakmai környezet 
• Megyei egyeztetések – rehabilitációs, krónikus 

ellátás, Parád-Hatvan, PTE-Harkány 
megállapodások, adósságkezelés év közben?

• Háttérint. átalakulás, jogsz. változások – gasztroent. 
szakmakód, vegyes szervezésű osztályok?

• ÚSZT fejlesztések hajrája (TIOP, TÁMOP, KEOP) –
ROP projektek, betegtájékoztatók,  betegút 
szervezés (TÁMOP 625B), EFOP?

• HR-bér kérdés, egyetemek – TÁMOP 6.2.4B, 
tanszékek, curriculumok?

TURBULENS KÖZEG!

Szakterületi problémák 

• Várólista program – határnapok, 3-5 napos 
szabály kérdése?

• Krónikus kassza 2 Mrd Ft túllépése 2014-ben –
elöregedés, jobb ágykihasználtság, új szorzók?

• TBB befogadás 2014-ben ø – OTH ellenőrzés, 3,8 
szorzók, pszichiátriai-addiktológiai rehabilitáció 
(szakvizsga, FTE, krónikus pszichiátria)?

• Elsőbbségi rehabilitáció 17%! - betegút szervezés, 
„adathiba” (aktív kódolás), „vattabeteg” ellátás? 
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Új jogszabályváltozások
• /2014. 03. 01. Eütv. (154/1997.) 100. és  247. § -

REP, kiadásuk rendeletben/
• 2014. 12. 17. Minimumfeltétel, szakmakód 

rendelet (60/2003. ESzCsM, 2/2004 EüM) – REP 
táblázat revízió, REP profilok, progresszivitási 
szintek

• 2014. 12. 30. Korm.r. (43/1999.) 36. § - OEP 
honlapon közzétett kitöltési útmutató szerint 
jelenteni, új 14. melléklet 2015. 04. 01.

• 2014. 12. 30. Ebtv. (83/1997. Tv.) 16., 19., 37. §.  
- ellátási jogosultság REP alapján 2015. 07. 01.

Pilot menetrend javaslat

• 03. 03.- 31. pilot részvételi pályázat, felkészülés
• 04. 01.- 30. begyakorlás OEP informatikai és 

szakmai segítséggel
• 05. 01.- 09. 30. 5 hónap pilot adatrögzítés
• 10. 01.-12. 31. értékelés, REP Szabálykönyv 

kiadása, új finanszírozás bevezetésének 
jogszabályi megalapozása.

• 2016. 01. 01.- 04. 30. átmeneti időszak minden 
rehabilitációs osztály számára

• 2016. 05. 01. átállás az új finanszírozásra.

Szempontok

• „Turbulens közeg” figyelembe vétele;
• Pilotnak jogszabályi akadálya nincs;
• Pilot reprezentáció szakmakód és progresszivitás 

szerint;
• A 30-35 pályázó mellett szabad bekapcsolódás 

lehetősége;
• REP Kézikönyv rendeleti megjelentetése + OEP 

honlap tájékoztató kiadása
• Adminisztratív terhek „beárazása” a REPCS-be
• FNO kódolás oktatás kiscsoportban


