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Gyermek indikátorok 2023

Általános tudnivalók

Célcsoport: Minden indiká	 tor esete	n csák ákkor kápháto	  pont, há á ce	 lcsoport ele	ri á 
minimum 10 fo� t, ázáz ván á práxisbán legálá	bb 10 fo�  0-6 ho	 nápos ko zo tti práxisbeli csecsemo� ,
10-18 e	ves kor ko zo tti lá	ny, 10 tu	 lsu	 lyos gyerek, stb. Amennyiben nincs 10 fo�  egy indiká	 tor 
ce	 lcsoportjá	bán nem já	 r á pont.

Teljesül: 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 2,4 pontot káp. Aki enne	 l 
rosszább, de bekeru l á legjobb 50%-bá áz árrá áz indiká	 torrá árrá á ho	 náprá 1,2 pontot káp. A 
jogszábá	 ly kiege	szí	te	se szerint áz ántibiotikumos indiká	 tort kive	ve ákkor is 1,2 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 2,4 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.
tu	 lsu	 lyos gyerekek, e	rdemes mine	 l kisebb szá	mon tártáni. 10 fo�  esete	n 9 fo� re kell teljesí	teni á 
90%-hoz, 100 fo�  esete	n 90-re.

Helyes adminisztráció: Mindent, ámi áz indiká	 torrál kápcsolátos ádát be kell í	rni á 
prográmbá, hogy jelente	sre keru ljo n. Keru lni kell á csálá	dtág, vágy á ke	pzett TAJ álápjá	n 
ve	gzett ádminisztrá	 cio	 t. Figyelni kell árrá, hogy válo	 já	bán ki á práxisbeli. Eze	rt e	 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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Meningococcus védőoltás 2-11 hónapos (Gyermek Indikátor 1.)

Célcsoport: o sszes 2-11 ho	 nápos bejelentkezett biztosí	tott szá	má

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 2-11 ho	 nápos gyermekek ko zu l ázok 
árá	nyá, ákik legálá	bb egy meningococcus elleni ve	do� oltá	 st kápták.

Teendő: Meningococcus oltá	 s dokumentá	 lá	 sá áz oltá	 si lápon.

Helyes adminisztráció: Az oltá	 sá nápjá	 rá legyen ellá	 tá	 s ro gzí	tve á gyereknek. 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.

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	  meningococcus 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.
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Meningococcus védőoltás 12-24 hónapos (Gyermek Indikátor 2.)

Célcsoport: o sszes 12-24 ho	 nápos bejelentkezett biztosí	tott szá	má

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 12-24 ho	 nápos gyermekek ko zu l ázok 
árá	nyá, ákik legálá	bb egy meningococcus elleni ve	do� oltá	 st kápták.

Teendő: Meningococcus oltá	 s dokumentá	 lá	 sá áz oltá	 si lápon.

Helyes adminisztráció: Az oltá	 sá nápjá	 rá legyen ellá	 tá	 s ro gzí	tve á gyereknek. 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 ellá	 tá	 s ádminisztrá	 cio	 já	nák le	pe	sei megegyeznek áz 1. indiká	 tor esete	n leí	rtákkál ázzál á 
ku lo nbse	ggel, hogy ebben áz esetben má	s oltá	 st szu kse	gse	g kijelo lni áz ellá	 tá	 s ko zben.

Colecalciferol (belsőleges oldatos csepp) készítmény adása 
(Gyermek Indikátor 3.)

Célcsoport: o sszes 0-36 ho	 nápos bejelentkezett biztosí	tott szá	má

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 0-36 ho	 nápos gyermekek ko zu l ázok 
árá	nyá, ákik áz elmu	 lt 12 ho	 nápbán legálá	bb 1 álkálommál NEAK á	 ltál tá	mogátott 
colecálciferol ke	szí	tme	nyt vá	 ltották ki á pátiká	bán.

TTT: 

• 230814245 - EUROVIT D-VITAMIN 400 NE CSEPPEK 1x20ml (u vegben)

• 210900238 - EUROVIT D-VITAMIN 20 000 NE/ML BELSOB LEGES OLDATOS CSEPPEK 
1x10ml u vegben

Teendő: Rá	venni á páciens szu leit, hogy vá	 ltsá	k ki á felí	rt recepteket.

Helyes adminisztráció: Fontos, hogy á felí	rá	 s á gyerek ve	gleges TAJ szá	má	 rá to rte	njen, ne 
ke	pzett TAJ-rá e	s ne á szu lo� /testve	r TAJ szá	má	 rá. ED rdemes 10-11 ho	 nápos korbán felí	rni á 2., 
20-21 ho	 nápos korbán á 3. e	s 30-31 ho	 nápos korbán á 4. ve	nyt, hogy á kivá	 ltá	 s áz elo� zo�  
kivá	 ltá	 st ko veto�  12 ho	 nápon belu l megto rte	njen.

1. Elo� szo r is egy u	 j ellá	 tá	 st kell indí	táni áz ádott pá	 ciensnek.
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2. Receptí	rá	 s indí	tá	 sá.

3. Receptí	rá	 son á 230814245 vágy á 210900238 TTT ko	 du	  ke	szí	tme	nyek válámelyike	nek 
kivá	 lásztá	 sá.

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. Fontos, hogy áz ádágolá	 s miátt elo� fordulhát áz, hogy á felí	rá	 sbo	 l nem 
lesz e-Recept, ázonbán á teljesu le	shez áz szu kse	ges, hogy á gyerek TAJ szá	má	 rá felí	rt ve	nyt 
kivá	 ltsá, e	s a kiváltást a patika jelentse. 
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Kizárólag anyatejes táplálásban részesült csecsemők aránya 
(Gyermek Indikátor 4.)

Célcsoport: o sszes 0-6 ho	 nápos bejelentkezett biztosí	tott szá	má

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 0-6 ho	 nápos gyermekek ko zu l ázok árá	nyá, 
ákik áz elmu	 lt 6 ho	 nápbán máximum 1 V06C vágy V06D ATC ko	 dot tártálmázo	  ányátej 
helyettesí	to�  e	 s/vágy hipoállerge	n speciá	 lis gyo	 gyá	 száti ce	 lrá szá	nt tá	pszer ve	ny keru lt 
kivá	 ltá	 srá. . (Kive	ve TTT: 230814245; 230936102)

TTT: 

• 230814245 - EUROVIT D-VITAMIN 400 NE CSEPPEK 1x20ml (u vegben) (ATC: V06D)

• 230936102 - LACTASE COMFORT CSEPP SPEC. GYOD GY. ED LELM. 200 csepp/10 ml (ATC: 
V06D)

A felsorolá	 sbán szereplo�  ke	szí	tme	nyek kivételek, ázáz ezek felí	rá	 sá nem szá	mí	t ányátejpo	 tlo	  
tá	pszernek. Az anyatej felírása lehetséges.

Teendő: Há lehet nem felí	rni, de áz indiká	 tor szo vege szerint á kivá	 ltott ve	ny esete	n nem 
szempont áz, hogy ki í	rtá fel. 

Helyes adminisztráció: Az ellá	 tá	 s ádminisztrá	 cio	 já	nák le	pe	sei megegyeznek áz 3. indiká	 tor 
esete	n leí	rtákkál ázzál á ku lo nbse	ggel, hogy ebben áz esetben má	s ke	szí	tme	nyek felí	rá	 sá 
szu kse	ges.

1. UD j ellá	 ts indí	tá	 sá
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2. Receptí	rá	 s indí	tá	 sá.

3. Receptírás ablakon anyatej kiválasztása a törzsből. (ATC: V06C)

Előfordulhat, hogy a felírandó készítmény az OEP szerint nincs forgalomban, azonban felírható. 
Ilyen esetben érdemes ellenőrizni a beállításokat, miszerint csak a forgalomban lévő készítmények 
listázódnak, avagy sem.
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4. Következő lépésként az adagolsást kell megadni, a felíráshoz kapcsolódó BNO-val egyetemben. 
A kötelező adatmezők kitöltését követően az OK gombok valamelyikére kattintva indítható felírás.
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Házi gyermekorvos szűrési tevékenysége (Gyermek Indikátor 5.)

Célcsoport: o sszes 0-6 e	ves kor ko zo tti bejelentkezett biztosí	tott szá	má

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 6 e	ves kor álátti gyermekek ko zu l ázok 
árá	nyá, ákikne	 l – áz 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet á	 ltál elrendelt – szu� re	si teve	kenyse	gek 
ko zu l legálá	bb egy megto rte	nt á megelo� zo�  12 ho	 nápbán.

Szu� ro� vizsgá	 látok áz 51/1997. (XII.18) NM rendelet 1. szá	mu	  melle	klete álápjá	n:

• Testmágássá	 g, testto meg, fejko rfogát me	re	se, á fejlo� de	s e	s tá	plá	 ltsá	 gi á	 llápot e	rte	kele	se á házái 
stándárdok álápjá	n - 010

•  Testi fejlettse	g e	s nemi e	re	s vizsgá	 lát - 011

•  Teljes fiziká	 lis vizsgá	 lát, ku lo no s tekintettel á fejlo� de	si rendellenesse	gek szu� re	se	r - 020

•  Idegrendszer vizsgá	 lát - 030

•  Adáptá	 cio	 , gondolkodá	 s, preverbális ke	pesse	gek, kommuniká	 cio	 , szociálizá	 cio	 , testi fejlo� de	s e	s motoros 
ke	pesse	gek (nágymozgá	 sok, finommozgá	 sok/mánipulá	 cio	 ) vizsgá	 lát - 040

•  Psziche	s, motoros, mentá	 lis, szociá	 lis fejlo� de	s e	s mágátártá	 s proble	má	k vizsgá	 látá, gyánu	  esete	n 
szákellá	 tá	 srá irá	nyí	tá	 s Hánguláti, mágátártá	 szávárok, tánulá	 si nehe	zse	gek feltá	 rá	 sá, szákellá	 tá	 srá 
irá	 nyí	tá	 s - 045

•  ED rze	kszervek e	rze	kele	s, e	szlele	s vizsgá	 látá (lá	 tá	 s, hállá	 s), szí	nlá	 tá	 s e	s á besze	dfejlo� de	s vizsgá	 lát - 050

•  Mozgá	 sszervek vizsgá	 látá, tekintettel á lá	bstátikái proble	má	krá e	s á gerinc rendellenesse	geire 
(tártá	 shibá, scoliosis) - 060

•  Csí	po� ficám szu� re	s - 061

•  Here	k vizsgá	 látá, rejtetthere	 ju� se	g vizsgá	 látá - 070

•  Riziko	 szu� re	s áz e	 letko ru lme	nyekben to rte	no�  ege	szse	gi, ko rnyezeti vá	 ltozá	 s esete	n - 080

•  Ve	rnyomá	 s me	re	s - 090

•  Pájzsmirigy tápintá	 sos vizsgá	 látá 4. e	vfolyámto	 l - 100

•  Veleszu letett ányágcsere betegse	gek u	 jszu lo tt kori szu� re	s - 140

•  A ko	 relo� zme	ny e	s csálá	di ánámne	zis isme	telt felve	 tele - 180

•  A ko	 relo� zme	ny e	s csálá	di ánámne	zis isme	telt felve	 tele áz ánámne	zis álápjá	n vesze	 lyeztetett gyerekek 
kiszu� re	se, szu kse	g esete	n szákorvosi vizsgá	 látrá irá	nyí	tá	 s - 190

•  A tá	plá	 ltsá	 gi á	 llápot, á szí	v- e	s e	rrendszeri á	 llápotfelme	re	s - 200

Teendő: Az e	rintett szu� ro� vizsgá	 látokbo	 l legálá	bb 1 elve	gze	se. Az elve	gzett szu� re	st be kell 
jelo lni áz ellá	 tá	 son. Bekeru l á B300 jelente	sbe

Helyes adminisztráció: A legegyszeru� bb, há áz ellá	 tá	 son á teve	kenyse	get lenyitvá bejelo lik 
ázokát á szu� re	seket, ámiket elve	geztek. Amelyikne	 l ezek ko zu l ko	 ros elvá	 ltozá	 s szerepel, ott á 
szu� re	s fu lo n ezt jelo lni kell á ko	 ros pipá bekápcsolá	 sá	vál, e	s áz elte	re	snek megfelelo�  BNO 
ko	 dot meg kell ádni.
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1. Ellá	 tá	 s indí	tá	 sá.

2. Szu� re	s opcio	  kivá	 lásztá	 sá, teve	kenyse	g menu bo� l.

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� .
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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 Összes opciót kiválasztva tálá	 lháto	 ák meg á NM rendeletben is 
feltu ntetett szu� re	sek, válámint áz Esedékes fu lo n tálá	 lháto	 ák á prográm á	 ltál esede	kesnek 
ve	 lt vizsgá	 látok. Egy- á felhászná	 lo	  á	 ltál kijelo lt vizsgá	 lát kivá	 lásztá	 sá	 t ko veto� en 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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Anaemia szűrés a 10-18 éves leányok között (Gyermek indikátor 
6.)

Célcsoport: o sszes 10-18 e	ves kor ko zo tti lá	nyok bejelentkezett biztosí	tott szá	má

Teljesül: A há	ziorvosi szolgá	 láthoz bejelentkezett 10-18 e	ves kor ko zo tti lá	nyok, ákik áz 
elmu	 lt 1 e	vben legálá	bb egyszer re	szt vettek olyán NEAK-nák jelentett lábor vizsgá	 láton, ámin 
szerepel á 28011, 28012,28013,28014,28040,28041 OENO (WHO) ko	 dok válámelyike.

Ko	 dok:

• 28011 - Ve	rke	p, áutomátá	vál I

• 28012 - Ve	rke	p, áutomátá	vál II

• 28013 - Ve	rke	p, áutomátá	vál III

• 28014 - Ve	rke	p, áutomátá	vál IV

• 28040 - Retikulocitá szá	mlá	 lá	 s

• 28041 - Retikulocitá szá	mlá	 lá	 s áutomátá	vál

Teendő: Láborke	re	s, á teljes ve	rke	p vizsgá	 láttál. A 28011 – 28014 ko	 dok átto	 l fu ggnek áz 
ádott lábor milyen ve	rke	pes áutomátá	 t hászná	 l. ED s á lá	ny (szu lo� k) rá	besze	 le	se, hogy menjenek
el TB finánszí	rozott láborbá. Indiká	 tor pont szá	mí	tá	 sná	 l nem áz szá	mí	t, hogy á láborvizsgá	 lát 
eredme	nye	 t beí	rjá	 k-e á prográmbá, hánem hogy az elvégzett vizsgálatot a labor jelentse!

ED 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 OKFOO  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.
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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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Szűrővizsgálatok 5 éves korban (Gyermek Indikátor 7.)

Célcsoport: o sszes 5 e	ves bejelentkezett biztosí	tott szá	má (5-o t má	 r beto lto tte, de á 6-ot me	g 
nem)

Teljesül: Az áz 5 e	vesek, ákikne	 l á 010 „Testmágássá	g, testto meg, fejko rfogát me	re	se, á 
fejlo� de	s e	s tá	plá	 ltsá	 gi á	 llápot e	rte	kele	se á házái stándárdok álápjá	n” szu� re	s á vizsgá	 lt ho	 náp 
elo� tti 12 ho	 nápbán megto rte	nt.

Teendő: A szu� re	s elve	gze	se e	s dokumentá	 lá	 sá áz ellá	 tá	 s sorá	n. A B300 jelente	sbe bekeru l.

Helyes adminisztráció: A 010 Testmágássá	g, testto meg, fejko rfogát me	re	se, á fejlo� de	s e	s 
tá	plá	 ltsá	 gi á	 llápot e	rte	kele	se á házái stándárdok álápjá	n szu� re	st ábbán á ho	 nápbán ve	gezze	k 
el e	s dokumentá	 ljá	 k, ámikor á gyerek áz 5. e	 lete	ve	 t beto lti, fu ggetlenu l átto	 l, ez áz elo� zo� ekben 
mikor to rte	nt meg. IDgy á teljes 5 e	ves e	 letkor ido� száká	 rá teljesu lni fog.

Az ellá	 tá	 s ádminisztrá	 cio	 já	nák le	pe	sei megegyeznek áz 5. indiká	 tor esete	n leí	rtákkál ázzál á 
ku lo nbse	ggel, hogy ebben áz esetben má	s vizsgá	 látok elve	gze	se szu kse	ges.
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Vérzsír-tükör vizsgálat a túlsúlyos gyermekek körében (Gyermek
Indikátor 8.)

Célcsoport: Minden tu	 lsu	 lyos práxisbeli gyerek. Tu	 lsu	 lyos áz, ákine	 l á tá	 rgyho	 nápot megelo� zo�
12 ho	 nápon belu l legálá	bb egy álkálommál á há	ziorvos jelentett BNO E65-E68 ko	 dot.

Teljesu l: ázok á tu	 lsu	 lyos gyerekek, ákikne	 l á ve	rzsí	r vizsgá	 lát (OENO ko	 dok: 2142A; 21420; 
21422; 21411; 42146; 42147; 42148; 42149) megto rte	nt á megelo� zo�  12 ho	 nápbán.

Kódok:

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

• 21420 – OO sszkoleszterin meghátá	 rozá	 sá

• 21422 – LDL koleszterin meghátá	 rozá	 sá direkt mo	 dszerrel

• 21411 – Trigliceridek meghátá	 rozá	 sá

• 42146 - OO 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

Az azonos vizsgálat eltérő kód csak a mérés módszertan miatt lehet különböző.

Teendő: Láborke	re	s, ámin ke	rt vizsgá	 látke	nt ezek szerepelnek. Rá	venni á gyereket, szu lo� t, 
hogy TB finánszí	rozott láborbán ve	geztesse	k el á vizsgá	 látot. Akine	 l áz elmu	 lt egy e	vben volt 
ilyen BNO, ott e	rdemes má	r most beutálni, hogy mine	 l hámárább legyen eredme	ny.

ED rdemes kitetetni áz infoláprá á fu ggo�  beutálá	 sok objektumot, e	s á itt lá	 tháto	  áz á beutálá	 s, 
láborke	re	s, ámire me	g nincs eredme	ny, í	gy áz orvos rá	  tud ke	rdezni. Há á	 tí	rjá	 k á leletro� l áz 
eredme	nyeket á láboreredme	nyek ko ze	 , ákkor áz ellá	 tá	 son, vágy áz infolápon hászná	 lháto	  áz 
utolso	  vizsgá	 látok funkcio	  is.

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	 látokrá kell beutálni á ke	rde	ses pá	 cienst.
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Túlsúlyos gyermekek gondozása (Gyermek Indikátor 9.)

Célcsoport: Minden tu	 lsu	 lyos práxisbeli gyerek. Tu	 lsu	 lyos áz, ákine	 l á tá	 rgyho	 nápot megelo� zo�
12 ho	 nápon belu l legálá	bb egy álkálommál á há	ziorvos jelentett BNO E65-E68 ko	 dot.

Teljesül: ázok á tu	 lsu	 lyos gyerekek, ákik á tá	 rgyho	 nápot megelo� zo�  12 ho	 nápbán legálá	bb 4 
álkálommál megjelentek á sájá	 t há	zi gyermekorvosukná	 l.

Teendő: A tu	 lsu	 lyos gyerekek rendszeres ellá	 tá	 sá, jelente	se á B300 jelente	sben.

Helyes adminisztráció: Az ellá	 tá	 s legyen megfelelo� en kito ltve. 

Antibiotikumos kezelés a 0-18 évesek között (Gyermek Indikátor
10.)

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 (Há	 ziorvosi ellá	 tá	 s ko zben hásznos lehet egy 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.
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