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Felnőtt-vegyes indikátorok 2023

Általános tudnivalók

Indikátor célcsoportok: Minden indiká	 tor esete	n csák ákkor kápháto	  pont, há á ce	 lcsoport 
ele	ri á minimum 10 fo� t. Azáz, há pe	 ldá	ul ván á práxisbán legálá	bb 10 fo�  Ischáemiá	 s 
szí	vbetegse	gben szenvedo�  beteg. Há nincs 10 fo�  egy indiká	 tor ce	 lcsoportjá	bán nem já	 r á pont.

Teljesülés: Minden indiká	 tor esete	n u	 gynevezett lebego�  ce	 le	 rte	kkel indul á kie	rte	kele	s. Ez ázt 
jelenti, hogy nem lesz szá	mszeru�  ce	 le	 rte	k. A kie	rte	kele	s re	gio	 nke	nt, telepu& le	s tí	pusonke	nt e	s 
práxis tí	pusonke	nt to& rte	nik. Aki áz ázonos csoportbá tártozo	  práxisok ko& zu& l áz eredme	nye	vel 
bekeru& l á legjobb 25%-bá, áz árrá áz indiká	 torrá ábbán á ho	 nápbán 2 pontot káp. Aki enne	 l 
rosszább eredme	nyt e	r el, de bekeru& l á legjobb 50%-bá, áz árrá áz indiká	 torrá ábbán á 
ho	 nápbán 1 pontot káp. A jogszábá	 ly kiege	szí	te	se szerint áz ántibiotikumos indiká	 tort kive	ve 
ákkor is 1 pont já	 r, há á ce	 lcsoport 80%-rá teljesu& l áz indiká	 tor (de nincs á legjobb 50% 
ko& zo& tt), e	s ákkor is 2 pont já	 r, há á ce	 lcsoport 90%-rá teljesu& l áz indiká	 tor, de nincs á legjobb 
25% ko& zo& tt.

Teendő: A ce	 lcsoportot minden olyán indiká	 tor esete	n, áhol erre ván rá	hátá	 sá áz orvosnák, pl.
mágás ve	rnyomá	 ssál gondozott betegek (4. e	s 5. indiká	 tor), e	 rdemes mine	 l kisebb szá	mon 
tártáni, mert ezek ke	pezik á 6.-7.-8. indiká	 torok ce	 le	rte	ke	 t. A 4. e	s 5. indiká	 torok esete	n emiátt
lehet hogy nem szerez pontot egy práxis (nincs felesleges receptí	rá	 s e	s kivá	 ltá	 s olyán 
betegnek, ákinek nincs mágás ve	rnyomá	 s betegse	ge, de beleesik á korcsoportbá, de á to& bbi 
indiká	 tor esete	n á kisebb ce	 lcsoport miátt ko& nnyebb lesz á ce	 le	rte	ket ele	rni á láborok ve	ges 
kápácitá	 sá miátt.

Helyes adminisztráció: Mindent, ámi áz indiká	 torrál kápcsolátos ádát ázt be kell í	rni á 
prográmbá, hogy jelente	sre keru& ljo& n. Figyelni kell árrá, hogy válo	 já	bán ki á práxisbeli. 
E3 rdemes elleno� rizni minden ho	 nápbán á TB vá	 ltozá	 s jelente	sre ku& ldo& tt NEAK visszáigázolá	 st, 
hogy kik áz elfogádott bejelentettek, kiket jelentett ki á práxisbo	 l á NEAK, e	s mie	rt.
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Influenza elleni védőoltás (Felnőtt-vegyes Indikátor 1.)

Célcsoport: Az o& sszes 60 e	v feletti bejelentkezett biztosí	tott.

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 60 e	ven felu& liek ko& zu& l ázok árá	nyá, ákik 
legálá	bb egy influenzá elleni ve	do� oltá	 st kápták áz elmu	 lt 12 ho	 nápbán.

Helyes adminisztráció: Az oltása napjára legyen ellátás rögzítve á páciensnek. Az oltá	 s 
beádá	 sá e	s beí	rá	 sá is ugyán ábbán áz áktuá	 lis ho	 nápbán to& rte	njen, mert csák í	gy keru& l 
beku& lde	sre á B300-ás jelente	sben. Az indiká	 tor szempontjá	bo	 l áz á jo	 , há áz u	 j influenzá oltá	 s 
ugyán ábbán, vágy elo� zo�  ho	 nápbán kápjá meg, mint áz elmu	 lt e	vben.

Teendő: Az influenzá oltá	 s dokumentá	 lá	 sá áz ellá	 tá	 s influenzá oltá	 s pánelen, vágy áz oltá	 si 
lápon.

1. Elo� szo& r is egy u	 j ellá	 tá	 st kell indí	táni áz ádott pá	 ciensnek áz oltá	 s beádá	 sá	nák á nápjá	n.

2. Az ellá	 tá	 s áblákon áz Oltá	 si láp menu& pontot szu& kse	ges kivá	 lásztáni, ez áz opcio	  návigá	 l árrá 
á felu& letre, áhol áz oltá	 s bero& gzí	theto� .
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3. A pá	ciensnek esede	kes á beádháto	  influenzá oltá	 s megtálá	 lháto	  mind áz Esedékes, mind 
pedig áz Egyéb fu& l álátt. A megfelelo�  oltá	 st kivá	 lásztvá áz áblák álso	  há	nyádá	bán tálá	 lháto	  
oltá	 srá vonátkozo	  ádátokát szu& kse	ges me	g kito& lteni. Az ádminisztrá	 cio	  teljesu& le	se	 t ko&veto� en á 
jobb felso�  zo& ld OK gombbál tá	 rolháto	 ák á mo	 dosí	tá	 sok.

www.ixnet.hu 3. oldal infomix@infomix.hu

http://www.ixnet.hu/


IxNet©
 verzió: 3.27.0

4. Az oltá	 s beádá	sokkál kápcsolátbán hásznos segí	tse	g lehet áz Ellátás áblákon bekápcsolháto	  
Gyors oltás panel. Az áblák jobb felso�  re	sze	n tálá	 lháto	  pánelek ko& zu& l á vákciná ikonnál 
ellá	 tott gombrá káttinvá fog feltu� nni á ke	rde	ses pánel, ámelyet áz ellá	 tá	 s áblákhoz lehet 
ro& gzí	teni, í	gy á jo& vo� ben egyu& tt mozgátháto	 ák.

Amennyiben áz oltá	 s ádátái felve	 telre keru& ltek, u	 gy áz ellá	 tá	 s tá	 rolá	 sá	vál egyu& tt áz oltá	 s ádátái
is mente	sre keru& lnek.
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Mammográfia (Felnőtt-vegyes Indikátor 2.)

Célcsoport: Az o& sszes 45-65 e	v ko& zo& tti bejelentkezett no�  nemu�  biztosí	tott.

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 45-65 éves nők ko& zu& l ázok árá	nyá, ákik áz
előző 24 hónapban re	szt vettek mámmográ	 fiá szu� re	sen. A NEAK ázt tekinti ilyen páciensnek, 
ákikne	 l TB finanszírozott szu� re	sen vesz re	szt, e	s áz ott kápott lelet (EHR) tártálmázzá áz 
álá	bbi ko	 dok válámelyike	 t.

• 42400 – Mámmográ	 fiá	 s szu� re	s

• 31930 – Emlo� felve	 tel, nátí	v, ferde

• 31931 – Emlo� felve	 tel, nátí	v, cránio-cáudális

• 31932 – Emlo� felve	 tel, nátí	v, láterális

• 31933 – Emlo� felve	 tel, tábgenciá	 lis

• 31934 – Emlo� felve	 tel, ce	 lzott

• 31936 – Emlo� felve	 tel, nágyí	tott

• 31937 - Specimen mámmográ	 fiá	 s vizsgá	 lát

Helyes adminisztráció: 402-es há	 ziorvosi szu� re	sre figyele	s, ez megegyezik áz indiká	 torrál, de
nem ez álápjá	n veszi teljesu& ltnek á NEAK áz indiká	 tort, hánem á já	 ro	  diágnosztiká á	 ltál 
jelentett beávátkozá	s szerint.

Teendő: Beutálá	 s, leletek elleno� rze	se.
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1. Elo� szo& r is egy u	 j ellá	 tá	 st kell indí	táni áz ádott pá	 ciensnek áz oltá	 s beádá	 sá	nák á nápjá	n.

2. Ezt ko&veto� en egy u	 j szákrendelo�  beutálo	 t kell indí	táni á pá	ciens re	sze	re.
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3. A szákrendele	s áblákon ki kell to& lteni á kápcsolo	 do	  diágnosztiká ádátáit, illetve á BNO 
ko	 dot, májd ezt ko&veto� en á zo& ld OK gombrá káttintvá tá	 rolháto	  á beutálo	 , ámellyel á 
felhászná	 lo	  EESZT beku& lde	st is ábszolvá	 lhát.

Fontos, hogy á beutálá	 sná	 l á megfelelo�  inte	zetbe kell ku& ldeni á pá	 cienst, ez ázt jelenti, hogy á 
megfelelo�  lábor ko	 dot kell kivá	 lásztáni á to& rzsbo� l, e	 s há ehhez nincs OKFO?  to& rzsben 
o& sszerendele	s, ákkor ázt is meg kell tenni, mivel á láborokbán csák á ko	 d szerint is odá 
beutáltákát lá	 tjá	k el. Az indiká	 tor pont szá	mí	tá	 sá	nák á szempontjá	bo	 l nem áz szá	mí	t, hogy á 
láborvizsgá	 lát eredme	nye	t ro& gzí	te	sre keru& l á prográmbá, hánem hogy az elvégzett 
vizsgálatot a szakrendelés jelentse!
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4. Ko&vetkezo�  le	pe	ske	nt elleno� rizni kell, hogy á beteg válo	 bán re	szt vett á szu� re	sen. Ezt 
legegyszeru� bben u	 gy lehet megtenni, hogy á prográm jobb oldálá	n tálá	 lháto	  EESZT pánelen 
indí	tunk egy EHR leke	rdeze	st. Abbán áz esetben, há á prográm tálá	 l leto& ltheto�  leletet, u	 gy ázt 
beemeli á hozott leletek ko& ze	 .

Ahhoz, hogy áz ádott beutálá	 st ábszolvá	 ltnák tekintse á prográm hozzá	  kell rendelni egy 
hozott leletet. Fontos, hogy ez á lelet lehet EESZT-bo� l e	 rkezett vágy áká	 r ke	zzel felvett sájá	 t 
Hozott lelet is.

A kápcsolo	 do	  lelet felu& lete	n á Beutalás lenyíló menüben ván leheto� se	g kivá	 lásztáni á korá	bbi
beutálá	 st, májd tá	 rolá	 st ko&veto� en áz má	 r lezá	 rtnák tekintheto� .
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Kardiovaszkuláris szűrővizsgálat 65 éves kor felett (Felnőtt-
vegyes Indikátor 3.)

Célcsoport: Az o& sszes 65 e	ves vágy ido� sebb bejelentkezett biztosí	tott.

Teljesül: A 65 e	ves vágy ido� sebb bejelentkezett biztosí	tották esete	n ázok, ákikne	 l á 216-os – 
Teljes kárdiovászkulá	 ris kocká	 zát felme	re	se szu� re	s elve	gze	sre keru& lt áz elmu	 lt 12 ho	 nápbán, 
e	s ez jelente	sre á B300-ás jelente	sben. 

Helyes adminisztráció: A szu� re	s elve	gze	se	nek jelente	se	n kí	vu& l nem tudjuk milyen 
dokumentá	 cio	  megle	 te	 re lesz szu& kse	g, ez igázá	bo	 l orvos szákmái ke	rde	s. A szu� re	shez rendelt 
vizsgá	 látokná	 l lá	 tháto	  á szákmái ájá	nlá	 s.

Teendő: Az ellá	 tá	 son áz e	rintett páciensek szá	má	 rá á szu� re	s elve	gze	se	nek jelo& le	se.

1. Ellá	 tá	 s indí	tá	 sá.

2. Szu� re	s opcio	  kivá	 lásztá	 sá.
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Az ellá	 tá	 s sorá	n elve	gzett szu� re	st/szu� re	seket á kápcsolo	 do	  ne	gyzeteket pipá	 lvá lehet 
megjelo& lni, ekkor á prográm elve	gzettnek tekinti. Fontos, hogy ezen szu� re	sek ábszolvá	 lá	 sá	hoz 
diágno	 zis kito& lte	se nem ko& telezo�  jellegu� .

3. Abbán áz esetben, há á vizsgá	 lát sorá	n tová	bbi eredme	nyeket kell ro& gzí	teni, u	 gy  áz ellá	 tá	 son
tálá	 lháto	  szu� re	s gombot kell kivá	 lásztáni.

4. A szu� re	si felu& leten áz O? sszes opcio	 t kivá	 lásztvá tálá	 lháto	  meg á Teljes kárdiovászkulá	 ris 
riziko	  felme	re	s leheto� se	ge	 t 216-os ko	 dszá	mmál. Ezt kivá	 lásztvá áz áblák jobb fele	n helyet 
foglálo	  tá	blá	 zátbán ván leheto� se	g eredme	ny felvitelre, átto	 l fu& ggo� en, hogy milyen vizsgá	 láton 
vett re	szt korá	bbán á beteg. A sorok ve	ge	n tálá	 lháto	  gombokrá káttintvá á prográm ázonnál áz 
eredme	ny felvitele	re szolgá	 lo	  helyre návigá	 l.

Amennyiben ko	 ros elvá	 ltozá	 s tápásztálháto	 , ázt áz áblák bál álso	  sárká	bán tálá	 lháto	  
szekcio	 bán lehet ro& gzí	teni, hozzá	 tártozo	  diágno	 zis is itt ro& gzí	theto� .
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Magas vérnyomás betegség gondozása 1. (Felnőtt-vegyes 
Indikátor 4.)

Célcsoport: Az o& sszes 40-54 e	v ko& zo& tti bejelentkezett biztosí	tott.

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 40-54 e	v ko& zu& l ázok árá	nyá, ákik áz elmu	 lt 
12 ho	 nápbán legálá	bb ne	gyszer vá	 ltották ki C02; C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportbá 
tártozo	  gyo	 gyszert.

Helyes adminisztráció: Az indiká	 tor szempontjá	bo	 l jobb, há kisebb kiszerele	st í	rnák fel, to& bb
receptre. I3gy no&velheto�  á kivá	 ltá	 sok szá	má. Nem hivátálos informá	 cio	 , de u	 gy tudjuk, hogy 
enne	 l áz indiká	 torná	 l eddig csák á tá	mogátá	 ssál felí	rt gyo	 gyszereket vette figyelembe á NEAK 
á kie	rte	kele	sne	 l.

Teendő: Recept felí	rá	 s, illetve á kivá	 ltá	 sok elleno� rze	se áz EESZT-ben.

1. Ellá	 tá	 s indí	tá	 sá.

2. Receptí	rá	 s indí	tá	 sá.
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3. Receptí	rá	 son ATC C02-C09 csoportok válámelyike	be tártozo	  ke	szí	tme	nyt kell kivá	 lásztáni 
felí	rá	 srá.

A felí	rá	 s to& rte	nhet áz ATC-n kí	vu& l má	 s szu� re	si felte	 telt kijelo& lve is (pl.: Th.láp, Kiemelt, stb.), áz 
egyedu& li krite	rium, hogy á gyo	 gyszer á korá	bbán emlí	tett csoportok egyike	be tártozzon.

A ke	szí	tme	ny kivá	 lásztá	 sá	 t ko&veto� en meg kell me	g ádni á felí	rá	 shoz tártozo	  diágno	 zist, 
válámint á gyo	 gyszer ádágolá	 sá	nák felte	 teleit. Ezutá	n á sorozátrá vágy OK gombrá káttintvá 
megto& rte	nik á felí	rá	 s.
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4. Ahogy á felí	rá	 s teljesu& lt leheto� se	g ván ázt visszáelleno� rizni á prográm jobb sze	 le	n tálá	 lháto	  
EESZT pánel hászná	 látá	vál. A kurzort á pánelre mozgátvá áz megjelenik. Ezutá	n szu& kse	ges 
megádni á ke	rde	ses ido� szákot, kijelo& lni á REC modult. A szu� re	si felte	 teleknek megfelelo� en ki 
lehet vá	 lásztáni, hogy kivá	 ltott vágy me	g nem kivá	 ltott ke	szí	tme	nyeket listá	 zzon áz IxNet.

Fontos, hogy ámennyiben á recept pápí	r álápon keru& l kiá	 llí	tá	 srá ábbán áz esetben is 
szerezheto�  indiká	 tor pont, hiszen ez á pátiká jelente	se	n álápul.

Magas vérnyomás betegség gondozása 2. (Felnőtt-vegyes 
Indikátor 5.)

Célcsoport: Az o& sszes 55-69 e	v ko& zo& tti bejelentkezett biztosí	tott.

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 55-69 e	v ko& zu& l ázok árá	nyá, ákik áz elmu	 lt 
12 ho	 nápbán legálá	bb ne	gyszer vá	 ltották ki C02; C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportbá 
tártozo	  gyo	 gyszert.

Helyes adminisztráció: Az indiká	 tor szempontjá	bo	 l jobb, há kisebb kiszerele	st í	rnák fel, to& bb
receptre. I3gy no&velheto�  á kivá	 ltá	 sok szá	má. Nem hivátálos informá	 cio	 , de u	 gy tudjuk, hogy 
enne	 l áz indiká	 torná	 l eddig csák á tá	mogátá	 ssál felí	rt gyo	 gyszereket vette figyelembe á NEAK 
á kie	rte	kele	sne	 l.

Teendő: Recept felí	rá	 s, illetve á kivá	 ltá	 sok elleno� rze	se áz EESZT-ben.

Az indiká	 tor teljesí	te	se	re vonátkozo	  le	pe	sek teljes ege	sze	ben megegyeznek á 4.-es indiká	 tor 
esete	ben leí	rtákkál, csupá	n á ce	 lcsoport vá	 ltozik ebben áz esetben.
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Magas vérnyomás betegség gondozása 3., Serum kreatinin-szint 
meghatározás
(Felnőtt-vegyes Indikátor 6.)

Célcsoport: Azok á bejelentett páciensek, ákik legálá	bb 4x vá	 ltották ki áz elmu	 lt egy e	vben 
C02; C03, C04, C05, C07, C08, C09 ATC csoportbá tártozo	  gyo	 gyszert. Vágyis ide tártozik ákikre
teljesu& l áz elo� zo�  ke	 t indiká	 tor, há ott jo	  áz eredme	ny itt ázzál egyu& tt no�  á ce	 lcsoport nágysá	gá.

Teljesül: A ce	 lcsoportbá tártozo	  ázon páciensek esete	n teljesu& l áz indiká	 tor, ákiknek áz elmu	 lt 
12 ho	 nápbán TB finánszí	rozott láborbán ve	geztek e	s jelentettek sze	rum kreátinin vizsgá	 látot, 
ezen OENO ko	 dok válámelyike	vel 21141, 21143, 22111, 42162, 42164, 42165

Kódok:

• 21141 - Kreátinin meghátá	 rozá	 sá kinetikus Jáffe	  mo	 dszerrel, sze	rumbán

• 21143 - Kreátinin meghátá	 rozá	 sá enzimátikus mo	 dszerrel

• 22111 - Kreátinin meghátá	 rozá	 sá vizeletbo� l, kinetikus Jáffe	  mo	 dszerrel

• 42162 - Kreátinin meghátá	 rozá	 sá

• 42164 - Kreátinin meghátá	 rozá	 sá kinetikus Jáffe	  mo	 dszerrel, sze	rumbán

• 42165 - Kreátinin meghátá	 rozá	 sá enzimátikus mo	 dszerrel

Teendő: Láborke	re	s, Kreátinin vizsgá	 látrá. A lábor á	 ltál jelentett ko	 dok átto	 l fu& ggnek, hogy 
milyen mo	 dszerrel to& rte	nik á me	re	s. A páciens rá	besze	 le	se, hogy menjen el TB finánszí	rozott 
láborbá.

E3 rdemes kitetetni áz infoláprá á fu& ggo�  beutálá	 sok objektumot, itt lá	 tháto	  áz á beutálá	 s, 
láborke	re	s, ámire me	g nincs eredme	ny, í	gy áz orvos rá	  tud ke	rdezni.

Helyes adminisztráció: Beutálá	 s, fu& ggo�  beutálá	 s hászná	 látá. EESZT leletek elleno� rze	se – ámí	g
nem mu� ko& dik ez áz indiká	 torrál o& sszeko& tve.

1. Ellá	 tá	 s indí	tá	 sá
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2. Láborke	re	s indí	tá	 sá.

3. Vizsgá	 lát vá	 lásztá	 s, ádátok megádá	 sá.

Fontos, hogy á beutálá	 sná	 l á megfelelo�  inte	zetbe kell ku& ldeni á pá	 cienst, ez ázt jelenti, hogy á 
megfelelo�  lábor ko	 dot kell kivá	 lásztáni á to& rzsbo� l, e	 s há ehhez nincs OKFO?  to& rzsben 
o& sszerendele	s, ákkor ázt is meg kell tenni, mivel á láborokbán csák á ko	 d szerint is odá 
beutáltákát lá	 tjá	k el. Az indiká	 tor pont szá	mí	tá	 sá	nák á szempontjá	bo	 l nem áz szá	mí	t, hogy á 
láborvizsgá	 lát eredme	nye	t ro& gzí	te	sre keru& l á prográmbá, hánem hogy az elvégzett 
vizsgálatot a labor jelentse!
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4. Ko&vetkezo�  le	pe	ske	nt elleno� rizni kell, hogy á beteg válo	 bán re	szt vett á szu� re	sen. Ezt 
legegyszeru� bben u	 gy lehet megtenni, hogy á prográm jobb oldálá	n tálá	 lháto	  EESZT pánelen 
indí	tunk egy EHR leke	rdeze	st. Abbán áz esetben, há á prográm tálá	 l leto& ltheto�  leletet, u	 gy ázt 
beemeli á hozott leletek ko& ze	 .
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Lipid szint vizsgálat a diabetes mellitusban és/vagy hypertonia 
betegségben
szenvedők körében (Felnőtt-vegyes Indikátor 7.)

Célcsoport: Az elo� zo�  indiká	 tor ce	 lcsoportjá kiege	szí	tve á práxisbeli diábetes-es páciensekkel. 
Ez uto	 bbinák ázokát tekinti á NEAK, ákik áz elmu	 lt 12 ho	 nápbán legálá	bb ne	gyszer vá	 ltották 
ki pátiká	bán orális ántidiábetikumot, vágy inzulin ke	szí	tme	nyt (ATC: A10).

Teljesül: A ce	 lcsoportbá tártozo	  ázon páciensek esete	n teljesu& l áz indiká	 tor, ákiknek áz elmu	 lt 
12 ho	 nápbán TB finánszí	rozott láborbán ve	geztek e	s jelentettek ve	rzsí	r szint vizsgá	 látot, ezen 
OENO ko	 dok válámelyike	vel 2142A, 21420, 21422, 42146, 42147, 42148, 42149, 21411

Kódok:

• 2142A – HDL koleszterin meghátá	 rozá	 sá direkt mo	 dszerrel

• 21420 – O? sszkoleszterin meghátá	 rozá	 sá

• 21422 – LDL koleszterin meghátá	 rozá	 sá direkt mo	 dszerrel

• 21411 – Trigliceridek meghátá	 rozá	 sá

• 42146 - O? sszkoleszterin meghátá	 rozá	 sá

• 42147 – Trigliceridek meghátá	 rozá	 sá

• 42148 – LDL koleszterin meghátá	 rozá	 sá direkt mo	 dszerrel

• 42149 – HDL koleszterin meghátá	 rozá	 sá direkt mo	 dszerrel

Teendő: Láborke	re	s, ennek megfelelo�  vizsgá	 látrá. A lábor á	 ltál jelentett ko	 dok átto	 l fu& ggnek, 
hogy milyen mo	 dszerrel to& rte	nik á me	re	s. A páciens rá	besze	 le	se, hogy menjen el TB 
finánszí	rozott láborbá.

E3 rdemes kitetetni áz infoláprá á fu& ggo�  beutálá	 sok objektumot, itt lá	 tháto	  áz á beutálá	 s, 
láborke	re	s, ámire me	g nincs eredme	ny, í	gy áz orvos rá	  tud ke	rdezni.

Helyes adminisztráció: Beutálá	 s, fu& ggo�  beutálá	 s hászná	 látá. EESZT leletek elleno� rze	se – ámí	g
nem mu� ko& dik ez áz indiká	 torrál o& sszeko& tve. 

Az ellá	 tá	 s ádminisztrá	 cio	 já	nák le	pe	sei megegyeznek á 6. indiká	 tor esete	n leí	rtákkál ázzál á 
ku& lo& nbse	ggel, hogy ebben áz esetben má	s vizsgá	 látokát szu& kse	gse	g kijelo& lni láborke	re	s 
esete	n.
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Hyperuricaemia szűrés a diabetes mellitusban és/vagy 
hypertonia betegségben
szenvedők körében (Felnőtt-vegyes Indikátor 8.)

Célcsoport: Az előző indikátorral megegyező, a diabeteses és/vagy hypertoniás betegek

Teljesül: A ce	 lcsoportbá tártozo	  ázon páciensek esete	n teljesu& l áz indiká	 tor, ákiknek áz elmu	 lt 
12 ho	 nápbán TB finánszí	rozott láborbán ve	geztek e	s jelentettek hu	 gysáv vizsgá	 látot, ezen 
OENO ko	 dok válámelyike	vel 21130, 22160

Ko	 dok:

• 21130 – Hu	 gysáv meghátá	 rozá	 sá

• 22160 – Hu	 gysáv meghátá	 rozá	 sá vizeletben

Az ázonos vizsgá	 lát elte	ro�  ko	 d csák á me	re	s mo	 dszertán miátt lehet ku& lo& nbo& zo� .

Teendő: Láborke	re	s, ennek megfelelo�  vizsgá	 látrá. A lábor á	 ltál jelentett ko	 dok átto	 l fu& ggnek, 
hogy milyen mo	 dszerrel to& rte	nik á me	re	s. A páciens rá	besze	 le	se, hogy menjen el TB 
finánszí	rozott láborbá.

E3 rdemes kitetetni áz infoláprá á fu& ggo�  beutálá	 sok objektumot, itt lá	 tháto	  áz á beutálá	 s, 
láborke	re	s, ámire me	g nincs eredme	ny, í	gy áz orvos rá	  tud ke	rdezni.

Helyes adminisztráció: Beutálá	 s, fu& ggo�  beutálá	 s hászná	 látá. EESZT leletek elleno� rze	se – ámí	g
nem mu� ko& dik ez áz indiká	 torrál o& sszeko& tve.

Az ellá	 tá	 s ádminisztrá	 cio	 já	nák le	pe	sei megegyeznek á 6. indiká	 tor esete	n leí	rtákkál ázzál á 
ku& lo& nbse	ggel, hogy ebben áz esetben má	s vizsgá	 látokát szu& kse	gse	g kijelo& lni láborke	re	s 
esete	n.
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Ischaemiás szívbetegségben szenvedő betegek gyógyszeres 
kezelése (betablokkoló) (Felnőtt-vegyes Indikátor 9.)

Célcsoport: Minden á práxisbá bejelentkezett, ácut myocárdiális infárctuson (AMI) e	s/vágy 
coronáriá bypáss mu� te	 ten (CABG) e	s/vágy szí	vkáte	 teres tá	 gí	tá	 son (PTCA) á	 tesett beteg. Azt 
tekinti á NEAK ilyennek, ákikne	 l áz I2100 – I2290 BNO tártomá	nybá eso�  diágno	 zissál e	s áz 
álá	bbi mu� te	 tek válámelyike	vel to& rte	nt jelente	s á NEAK fele	 :

• PTCA (ke	szlettel) - 01100

• Gyo	 gyszerkibocsá	 to	  coronáriá stent - 01339

• Coronáriá stent (o& ná	 llo	  vágy káte	 terrel egybee	pí	tett) - 01344

• PTCA - 33970

• PTCA - má	 sodik e	s tová	bbi elvá	 ltozá	 se	rt kieg.pont - 33971

• PTCA - LASER álkálmázá	 s kieg.pont - 33972

• Insertio endoprothesis intrávásculáris p.ángiogr. - 33973

• Coronáriá stent beu& ltete	s - 33974

• Percutá	 n stent beu& ltete	s perife	riá	 s erekbe - 33975

• Coronáriá stent beu& ltete	s tová	bbi coroná	 riá á	gbá - 33976

• Coronáriá stent beu& ltete	s RCA (jobb coroná	 riá) á	 gbá - 33981

• Coronáriá stent beu& ltete	s IVP (r. interventriculáris posterior) á	 gbá - 33982

• Coronáriá stent beu& ltete	s RV (r. retroventriculáris) á	 gbá - 33983

• Coronáriá stent beu& ltete	s LAD-RDA (elu& lso�  leszá	 llo	 ) á	 gbá - 33984

• Coronáriá stent beu& ltete	s D (r. diágonális) á	gbá - 33985

• Coronáriá stent beu& ltete	s CX (r. circumflexus) á	 gbá - 33986

• Coronáriá stent beu& ltete	s OM (obtus márginális) á	gbá - 33987

• Coronáriá stent beu& ltete	s IM (intermedier) á	 gbá - 33988

• Coronáriá stent beu& ltete	s LM (bál coronáriá fo� ) á	 gbá - 33989

• Coronáriá stent beu& ltete	s bypáss á	 gbá - 3398A

• Bypáss á jobb coronárián e	s/vágy á	gáin - 53611

• Bypáss á LAD coronárián e	s/vágy á	gáin - 53612

• Bypáss á CX coronárián e	s/vágy á	gáin - 53613

• Bypáss á jobb +LAD coronáriá	kon e	s/vágy á	gáikon - 53614*

• Bypáss á jobb+CX coronáriá	kon e	s/vágy á	 gáikon - 53615*

• Bypáss á LAD +CX coronáriá	kon e	s/vágy á	 gáikon - 53616*

• Bypáss á jobb +LAD+CX coronáriá	kon e	s/vágy á	gáikon - 53617*

• Mámmáriá impl. jobb coronáriárá - 53621

• Mámmáriá impl. LAD coronáriárá - 53622

• Mámmáriá impl. CX coronáriárá - 53623

• Coronáriá endoprothesis bevezete	se nyí	lt mu� te	 ttel - 5362A

• Ve	ná cává umbrellá tránsjuguláris  - 53867

• Coronáriá ángioplásticá, PTCA, elvá	 ltozá	 sonke	nt - 53963

• Plásticá coárctátionis áortáe, percután  - 53964

• Nágyfrekvenciá	 s intrácárdiális áblátio – 86451

*Jelenleg nem hátá	 lyos ko	 dok, de á korá	bbán mu� to& tt betegek meghátá	 rozá	 sá	hoz szu& kse	ges á hászná	 látuk
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Teljesül: A ce	 lcsoportbá tártozo	  páciensek ko& zu& l ázok, ákik tá	mogátott betá-blokkolo	 t (ATC: 
C07) vá	 ltották ki legálá	bb 4 álkálommál á tá	 rgyho	 nápot megelo� zo�  12 ho	 nápbán.

Teendő: Recept felí	rá	 s e	s á kivá	 ltá	 s elleno� rze	se áz EESZT-ben.

Helyes adminisztráció: Fontos, hogy deklárá	 ltán csák á tá	mogátott gyo	 gyszerek keru& lnek 
figyelembe ve	 telre.

Az ellá	 tá	 s ádminisztrá	 cio	 já	nák le	pe	sei megegyeznek á 4. indiká	 tor esete	n leí	rtákkál ázzál á 
ku& lo& nbse	ggel, hogy ebben áz esetben má	s ATC csoportbá tártozo	  ke	szí	tme	nyeket  szu& kse	gse	g 
kijelo& lni receptí	rá	 s esete	n.

Diabetes gondozás 1 (Felnőtt-vegyes Indikátor 10.)

Célcsoport: á há	ziorvosi szolgá	 látokhoz bejelentkezettek e	s áz elmu	 lt 12 ho	 nápbán A10 ATC 
ko	 du	  gyo	 gyszert legálá	bb 4 álkálommál kivá	 lto	 k.

Teljesül: Azokrá á ce	 lcsoportbá tártozo	  páciensekre, ákik háemoglobin A1C meghátá	 rozá	 son 
volták áz elmu	 lt 12 ho	 nápbán. Figyelembe vett ko	 dok: 28493, 28494

Ko	 dok:

• 28493 - Háemoglobin A1c meghátá	 rozá	 s (HPLC kive	tele	vel)

• 28494 - Háemoglobin A1c meghátá	 rozá	 s HPLC-vel, to& megspektrometriá	vál

Teendő: Láborke	re	s, ennek megfelelo�  vizsgá	 látrá. A lábor á	 ltál jelentett ko	 dok átto	 l fu& ggnek, 
hogy milyen mo	 dszerrel to& rte	nik á me	re	s. A páciens rá	besze	 le	se, hogy menjen el TB 
finánszí	rozott láborbá.

Helyes adminisztráció: Ezekbo� l á ko	 dok egy lábor egy TAJ szá	mrá e	vente máximum 4-et tud 
elszá	molni. Ezt sokán u	 gy e	rtelmezik, hogy 3 hávontá 1-et, eze	rt á láborke	re	s elo� tt e	rdemes 
egy EESZT leke	rdeze	ssel elleno� rizni, mikor volt áz utolso	  ilyen eredme	nyes e	s melyik 
láborbán. Há olyán láborbá utáljá be á há	ziorvos, áhol nemre	g ilyen vizsgá	 látot ve	geztek áz 
ádott páciensnek, ákkor á lábor á	 ltálá	bán csák áz elo� zo�  ke	re	s eredme	nye	 t ádjá visszá, nem 
ke	szí	t u	 j me	re	st.

Az ellá	 tá	 s ádminisztrá	 cio	 já	nák le	pe	sei megegyeznek á 6. indiká	 tor esete	n leí	rtákkál ázzál á 
ku& lo& nbse	ggel, hogy ebben áz esetben má	s vizsgá	 látokát szu& kse	gse	g kijelo& lni láborke	re	s 
esete	n.
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Diabetes gondozás 2 (Felnőtt-vegyes Indikátor 11.)

Célcsoport: á há	ziorvosi szolgá	 látokhoz bejelentkezettek e	s áz elmu	 lt 12 ho	 nápbán A10 ATC 
ko	 du	  gyo	 gyszert legálá	bb 4 álkálommál kivá	 lto	 k.

Teljesül: Azokrá á ce	 lcsoportbá tártozo	  páciensekre, ákik microálbumin meghátá	 rozá	 son 
volták áz elmu	 lt 12 ho	 nápbán. Figyelembe vett ko	 d: 22042 - Albumin meghátá	 rozá	 sá immun 
mo	 dszerrel vizeletben

Teendő: Láborke	re	s, ennek megfelelo�  vizsgá	 látrá. A páciens rá	besze	 le	se, hogy menjen el TB 
finánszí	rozott láborbá.

Helyes adminisztráció: Beutálá	 s, fu& ggo�  beutálá	 s hászná	 látá. EESZT leletek elleno� rze	se – ámí	g
nem mu� ko& dik ez áz indiká	 torrál o& sszeko& tve.

Az ellá	 tá	 s ádminisztrá	 cio	 já	nák le	pe	sei megegyeznek á 6. indiká	 tor esete	n leí	rtákkál ázzál á 
ku& lo& nbse	ggel, hogy ebben áz esetben má	s vizsgá	 látokát szu& kse	gse	g kijelo& lni láborke	re	s 
esete	n.

Antibiotikumos kezelés a 18 éves és annál idősebbek között 
(Felnőtt-vegyes
Indikátor 12.)

Célcsoport: Teljes práxis

Teljesül: A ce	 l á mine	 l kevesebb ántibiotikum felí	rá	 s. Csák ázokát á ve	nyeket veszik 
figyelembe, ámit á há	zigyerekorvos í	rt fel, e	s ámit kivá	 ltották. Ez áz egy indiká	 tor, ámine	 l á 
kisebb e	rte	k á jobb.

Teendő: Kevesebb ántibiotikum felí	rá	 s (Adott esetben CRP me	re	s)
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Hasznos funkciók a programban

1. A beutálo	 khoz práktikus megoldá	 s lehet tí	pus beutálá	 sokát le	 trehozni ánnák e	rdeke	ben, 
hogy á ke	so� bbiekben ne	há	ny káttiná	 ttsál kito& ltheto�  legyen á beutálo	  sáblon hosszás í	rá	 s 
helyett.

Ehhez áz áblák jobb felső részén található karbantartás gombrá kell káttintáni, májd á 
tí	pus beutálá	 s áblákon á zöld plusz gombot kivá	 lásztvá lehet hozzá	ádni u	 j ke	szletet.

Az Adatok szekcio	 bán kito& ltheto�  minden olyán tártálom, ámely á beutálo	  u� rlápon is szerepel, 
ezzel is segí	tve á ke	so� bbi ádminsztrá	 cio	 t. A szu& kse	ges tártálom kito& lte	se	 t ko&veto� en OK 
gombbál lehet tá	 rolni á vá	 ltoztátá	 sokát.
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2. Láborvizsgá	 látokná	 l hásznos lehet á prográmbán tálá	 lháto	  vizsgá	 lát csoportok hászná	 látá.

A Vizsgálat választás opcio	 n belu& l tálá	 lháto	  á Kiemelt + csoport leheto� se	g.

A menu& pontot kivá	 lásztvá ván leheto� se	g u	 j kiemelt vizsgá	 lát, illetve vizsgá	 lát csoportok 
felve	 tele	re, válámint áz elo� zo� leg felvett ke	szleteket is itt lehet mo	 dosí	táni.
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Segí	tse	g lehet á felhászná	 lo	 knák áz infoláprá elhelyeztheto�  Függő beutalások objektum. 

Ez á szekcio	  hivátott ázokát á beutálá	 sokát megjelení	teni, ámelyekhez me	g nem kápcsolo	 dik 
eredme	ny.

Ahhoz, hogy áz infolápon ezt meg tudjuk jelení	teni elo� szo& r egy üres területre kell kattintani 
a jobb egérgombbal, májd kivá	 lásztáni á szerkesztési módot.
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Ezt ko&veto� en áz objektumok ko& zu& l ki kell vá	 lásztáni á Fu& ggo�  beutálá	 sokát. Amint erre 
rá	káttintunk áz ege	rgomb nyomvátártá	 sá	vál lehet behu	 zni áz objektumot egy infolápon 
tálá	 lháto	  tetszo� leges, u& res helyre.

Amint á pozicioná	 lá	 s megto& rte	nt, u	 gy egy jobb káttintá	 ssál u& res helyre bezá	 rháto	  á 
szerkeszte	si mo	 d. A prográm rá	ke	rdez ilyenkor, hogy á vá	 ltoztátá	 sok mentheto� ek, vágy sem. 
Ebben áz esetben áz Igen opcio	 t szu& kse	ges kivá	 lásztáni.

3. Szu� re	sekne	 l remek kiege	szí	te	s lehet áz Ellátás áblák beállításaiban tálá	 lháto	  Szűrés 
készre á	 llí	tá	 s opcio	 .

Abbán áz esetben, há á pá	 ciensnek korá	bbán má	 r felve	 telre keru& lt olyán eredme	ny, ámely á 
szu� re	s minden vizsgá	 látá	 t teljesí	ti, u	 gy á prográm áutomátikusán ke	sz stá	 tuszrá á	 llí	tjá áz ádott
szu� re	st. Bekápcsolt beá	 llí	tá	 s mellett á prográm áz utolso	  3 ho	 nápot vizsgá	 ljá.
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