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1 A program feladata 

A járóbeteg-szakellátás szabálykönyvéb�l meghatározott feltételek alapján (index, kód, név, 

kompetencia) kikeresi a megfelel� elemeket. 

Az Egészségügyi Világszervezet által 1978-ban kiadott (International Classification of 

Procedures in Medicine, Geneva, 1978.) Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozására 

(továbbiakban OENO) alapozva, azt kib�vítve, de besorolási elveit meg�rizve miniszteri 

rendelet melléklete tartalmazza a járóbeteg-szakellátás eljárásainak listáját. 

Külön lista tartalmazza az OENO kódrendszer azon eljárásait, amelyeket csak fekv�beteg 

ellátásban alkalmaznak.  

A járóbeteg-szakellátásban alkalmazandó OENO kódrendszer és az egyes eljárások 

pontszáma a költségek változását, az orvostudomány állandó fejl�dését követve folyamatosan 

módosul. A miniszter tanácsadó testületeként m�ködtetett Finanszírozási Kódkarbantartó 

Bizottság feladata - a 6/1998. (III. 11.) NM rendeletben meghatározottak szerint - a szükséges 

változtatások szakmai el�készítése.  

A Szabálykönyv általános fejezetb�l és a részletes elszámolási szabályokból áll.  

A Szabálykönyv „Részletes elszámolási szabályok” fejezete a következ�ket tartalmazza: 

Eljárás kódja, megnevezése 

Eljárás definíciója 

Eljárás elszámolhatósági szabályai (mennyiségi korlátok, egymás mellett nem elszámolható 

eljárások, csak együtt elszámolható eljárások) 

 

A Szabálykönyv alkalmazásának területei 

Az orvosi eljárások listáját nemcsak a finanszírozási elszámolásban, hanem a 

betegdokumentációban, a szakmai adatgy�jtésben és a bels� szakmai statisztikákban is 

célszer� alkalmazni. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében az orvosi ellátóhelyeken 

végzett adatgy�jtések, információfeldolgozások során minden megbetegedést és eljárást a 

hivatalos kódlisták (BNO, OENO) szerint kell feljegyezni. 
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A Szabálykönyv használata 

 

A Szabálykönyv a következ� részeket tartalmazza: 

Általános bevezetés: ez a fejezet tartalmazza a Szabálykönyv használatával kapcsolatos 

iránymutatásokat, továbbá az általános elszámolhatósági szabályokat, amelyek 

vonatkozhatnak az egész elszámolási rendszerre, vagy az OENO meghatározott tartományára.  

Részletes szabályok: Az OENO tételek definícióit és a mennyiségi, ismétlési, valamint egyéb 

elszámolási feltételek tételes felsorolását. Egy OENO kódhoz több elszámolhatósági feltétel is 

tartozhat. A tételes felsorolás nem tartalmazza az elszámolhatósági feltételeket, ha ezek 

megegyeznek az általános szabállyal.  

 

a., Elszámolhatósági feltételek mennyiségre 

Az elszámolhatósági feltételek általános formái: 

 

 
 

Az OENO tételek soraiban az egyszer�bb értelmezhet�ség érdekében 3.1.-3.3. pontban 

felsorolt rövid szövegek  jelennek meg. A feltétel olyan összetett mondat is lehet, amelyben 

többféle szempont alapján is korlátozott az elszámolható mennyiség. 

 

Példa 

 

„testtájékonként 1, 

 megjelenésenként 2” 

  

 
Megnevezés 

 
Értelmezés 
 

feltétel típus Az eljárások mennyiségi elszámolhatóságára vonatkozó   
szabály  típusának rövid megnevezése 

darabszám A feltételnek megfelel�en maximálisan elszámolható 
darabszám 

ismételhet�ség A szabály azt definiálja, hogy egy orvosi munkahelyen egy 
adott eljárás maximálisan milyen id�közönként számolható el.  
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Értelmezés: az eljárásból testtájékonként legfeljebb 1 számolható el, azzal a feltétellel, hogy 

az egy megjelenés során elszámolt esetszám nem lehet magasabb 2 esetszámnál, azaz 

megjelenésenként legfeljebb 2 testtáj kezelése számolható el, vagy:„megjelenésenként 5 

2 héten belül nem ismételhet� ” 

Értelmezés: az eljárásból egy megjelenés során legfeljebb 5 darab számolható el, az eljárás az 

adott orvosi munkahelyen ugyanazon beteg számára két héten belül ismételten nem 

számolható el, vagy: 

“mintánként  3 

2 hónapon belül nem ismételhet� ” 

Értelmezés: mintánként 3 darab vizsgálat végezhet� ugyanazon a napon történt megjelenés 

esetén és két hónapon belül a vizsgálat nem ismételhet�. 

A laboratóriumban egy OENO vonatkozásában egy minta egy megjelenésnek számít. 

Az általános szabálynak megfelel� mennyiségi feltételeket a Szabálykönyv tételesen nem 

sorolja fel: 

Például: 

megjelenésenként 1 számolható el 

mintánként 1 számolható el 

az eljárás megjelenésenként ismételhet� 

b., Az elszámolhatósági feltételek  az adott eljárás mellett  nem elvégezhet�, vagy 

szükségszer�en elvégzend� eljárásokat jelzik    

 
 

Feltételek Jelölés 
 Adott OENO mellett nem elszámolható OENO kód, vagy OENO kódok 
            = összetett OENO része(i), 
            = azonos típusú eljárások egyidej� elvégzése vagy elszámolása kizárt. 

Kizárva: 

Adott OENO akkor számolható el, ha egyidej�leg elvégeztek mellette egy, vagy a 
felsoroltakból legalább egy másik eljárást. 

Együtt: 

 

Elszámolhatósági feltételhez meghatározott BNO csoportok leírása 

A „megjelölt betegségekre” jelzés� OENO tételekhez tartozó BNO kódok listája. 

Kompetencia lista: az eljárást azon szakmák számára lehet elszámolni, amelyek rovatában az 

OENO kód sorában O vagy X jelzés található.  
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I. rész 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. Fogalmak  
 
1.1. Orvosi eljárások kódlistája 

Az Orvosi eljárások kódlistája az orvosi eljárások dokumentációkban és elszámolásokban 

egymástól kódszámmal és definícióval megkülönböztetett tételeit tartalmazza.   

A kódszám és a hozzá tartozó megnevezés magát az eljárást határozza meg,  nem tartalmazza 

azt a megbetegedést, amely vagy amelynek gyanúja miatt az eljárást végezték. A betegség, 

tünet, panasz meghatározására a BNO-10 kódrendszer szolgál. Az eljárás kódszáma pontosan 

nem utal arra, hogy az eljárást mely szakma végezheti. Ennek jelölésére a Szabálykönyvben 

önálló táblázat (IV. rész), az OENO tételek kompetencia listája szolgál. 

A kódlista kerüli a pontatlan, nem, vagy nehezen azonosítható és ellen�rizhet� kifejezések 

(pl. egyéb, általános, különleges, speciális, például, részletes, stb.) használatát még akkor is, 

ha egy-egy szakmán belül a jelenlegi gyakorlat szerint ennek tartalma jól megközelíthet�, de a 

többi szakma számára nem egyértelm�. 

Az összetartozó OENO kódok dokumentálási, elszámolhatósági szabályát a részletes 

elszámolási szabályokat tartalmazó fejezet pontosan meghatározza.  Egy eljárás gyakran több 

részleges eljárásból áll (összetett eljárás). Egyes esetekben több eljárás feltétlenül 

összetartozik (önálló és kiegészít� eljárások). Más eljárások alkalomszer�en kombinálhatóak, 

de nincs közöttük feltétlen kapcsolat. A Szabálykönyv rögzíti azt is, ha bizonyos eljárásokat 

egyidej�leg elszámolni nem lehet. 

 

1.2. Az orvosi eljárások alaptípusai 

 
a.,  Önállóan elvégezhet� orvosi eljárás 
 
Minden olyan orvosi eljárás önállóan elvégezhet� eljárásnak min�sül, amely elvégzésének 

nem feltétele, hogy ugyanazon ellátási napon és orvosi munkahelyen közvetlen el�tte, utána, 

párhuzamosan (kés�bbiekben: egyidej�leg) más külön OENO kóddal azonosított orvosi 

eljárást is elvégezzenek. Az önállóan elvégezhet� orvosi eljárás lehet:  

 
a.a.,  Összetett orvosi eljárás 
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Összetett orvosi eljárás minden olyan külön OENO kóddal rendelkez� eljárás, amely nem 

része egyetlen más külön OENO kóddal min�sített orvosi eljárásnak sem (ami nem min�sül 

részleges eljárásnak).  

 
a.b., Részleges orvosi eljárás 
 
Részleges orvosi eljárás minden olyan külön OENO kóddal rendelkez� eljárás, amely részét 

képezi legalább egy másik külön OENO kóddal jelzett (összetett) eljárásnak. (az összetett -

részleges kapcsolatra is utal a „Kizárva (az összetett OENO részei)” elszámolhatósági 

feltétel.) 

 

  

b.,  Kiegészít� orvosi eljárás 

 

Kiegészít� orvosi eljárás minden olyan eljárás, amely önállóan nem jelenthet�. Az eljárásra 

minden esetben legalább egy másik egyidej�leg elvégzett önálló orvosi eljárás mellett 

kerülhet sor. (Az önálló-kiegészít� kapcsolatra utal az „Együtt” elszámolhatósági feltétel). 

 

c., Lehet�ség van orvosi ellátási folyamatokat protokollként leírni és finanszírozási 

szabályokat a kapcsolódó orvosi eljárásokra  meghatározni: 

Kapcsolódó orvosi eljárás minden olyan önállóan elvégezhet� orvosi eljárás, amely 

kötelez�en része legalább egy el�re, protokollként meghatározott orvosi ellátási folyamatnak 

úgy, hogy az eljárásokat kötelez�en nem egyidej�leg vagy nem ugyanazon orvosi 

munkahelyen szükséges  elvégezni. 

 

 

 

2. Az OENO lista szerkezete 

OENO kódtartományok: 

 

10000-19999: vizsgálatok, diagnosztikus eljárások. 

20000-29999: klinikai laboratóriumi, patológiai vizsgálatok. 

Általában - a min�sített kivételekt�l eltekintve - a módszerekt�l (hagyományos kémiai, 

automatával végzett, biokémiai, RIA vagy ELISA technika, stb.) független eljárásokat 
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tartalmaz. A megfelel� módszert általában a szakmai állásfoglalások szerint kell kiválasztani. 

A speciális elszámolási szabályok, egyes esetekben a definíciók utalnak az elszámolásokban 

elfogadható módszerekre.  

30000-39999: radiológiai és képalkotó vizsgálatokat tartalmazza kivéve, ha a vizsgálat más 

technikával  kiegészül és ezen metodika megjelölésével  más helyen már szerepel. 

40000-49999: megel�zési-sz�rési eljárások. 

A tételekhez olyan eljárások sorolhatók, melyek a megel�zni vagy kisz�rni kívánt betegség 

tekintetében egészségesnek vélt személyeknél történnek. Ilyen vizsgálatokra, eljárásokra 

jogszabály vagy szakmai szabályok, módszertani levelek alapján csoportosan, illetve a 

rizikócsoportokba sorolt személyeknél egyénileg kerülhet sor. 

50000-59999: invazív terápiás eljárások. 

60000-79999: 

Az OENO elkészítésekor nem került kidolgozásra. (Az eredeti WHO rendszerben a 

gyógyszerek szerepelnek ezekben a fejezetekben.)  

80000-89999:  egyéb terápiás eljárások. 

90000-99999:  egyéb eljárások. 
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2 A program felépítése 

A program használata felhasználói szint� számítástechnikai ismereteket igényel.  

 

 

A baloldalon látható menükb�l az alábbi lehet�ségek közül választhatunk: 

Teljes adatbázis: 

Az OENO törzs található itt. A kódra kattintva megtekinthetjük az adott kódra vonatkozó 

szabálykönyv részletet. 

Útmutató: 

A kezelési leírást tartalmazza. 
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Tájékoztató: 

A szabálykönyvre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat lehet megnézni. Megegyezik a 

kezelési leírás 2. pontjával. 

Jogszabályok: 

A Járóbeteg-szabálykönyvvel foglalkozó jogszabályok szerepelnek itt.  
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2.1 Keresések a programban: 

A lenyíló listából kiválasztjuk a rendeletet, majd a ’Tovább’ gombra kattintva az alábbi 

képerny� jelenik meg. 

 

Tartalma kód, név, index valamint OENO kódok szakmánkénti csoportosításban való keresést 

teszi lehet�vé.  

2.1.1 Kódra történ� keresés 

Meg kell adni, annak a beavatkozásnak az ötjegy� a kódszámát, amelyre keresni szeretnénk. 

 

’Keres’ gomb az eredményt megjeleníti meg a képerny�n. 
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2.1.2 Névre történ� keresés 

 

Névre történ� keresés értelemszer� kitöltéssel történik. Ezt követ�en eldöntjük, hogy az adott 

karakter lánc hol szerepel (’Szóeleji egyez�ség’, illetve ’Szórészletre keres’). A ’Keres’ gomb 

megjeleníti az eredményt az OENO kódot, és az OENO nevet.  

 

A minket érdekl� OENO kódra kattintva megjelenik az adott kódhoz tartozó szabálykönyv 

részlete. 
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2.1.3 Index alapján történ� keresés 

 

A lenyíló listából kiválasztjuk a keresend� indexet. Ha nem találjuk az indexet a csúszka 

segítségével, kereshetünk a listában. A példánkban a keresési feltétel „15”. 

 

A ’Keres’ gombra kattintva megjelenik az eredmény. 
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A megjelen� lista tartalmazza a keresési feltételt (indexet), a kódot, a kódhoz tartozó nevet, 

leírást, valamint a pontot. A megjelen� lista második fele mutatja azon intézetek nevét, 

amelyek jogosultak elvégezni az adott beavatkozást. 
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2.1.4 OENO kódok szakmánkénti csoportosításban 

 

A szakmakódnál található legördül� menüb�l kiválasztjuk a szakmakódot. 

 

A kiválasztott szakmakód eltér� szín� lesz. 
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’Keres’ gombra kattintunk. A szakma kiválasztását követ�en a megjelennek a szakmához 

tartozó kódok. 

 

A kódra kattintva elolvashatjuk a kódra vonatkozó információkat 

 

’Nyomtat’ gomb: nyomtatás. 

A ’Vissza’ gomb: visszaléphetünk egy szinttel feljebb (f�menü). 

’Új keresés’ gomb: kiválasztásával szintén a f�menübe térünk vissza. 
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2.2 Kódtörténetek 

A f�menüben található ’Kódtörténetek’ megtekinthetjük, hogy a keresett OENO kódot a 

rendeletmódosítások, hogy érintették. 

 

Els� lépésben beírjuk a keresend� kódot. Ha kerestünk már kódtörténetet, a lenyíló lista 

tartalmazza az eddigi keresések eredményét: 

 

A beírást követ�en a ’Keresés’ gombra kattintva megtekinthetjük, hogy a beírt OENO kód 

mely jogszabály által, hogyan változott. 

 
 


