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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ
Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek és utasítások

Az egészségügyi miniszter 5/2010. (II. 16.) EüM rendelete
az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés j) pontjában és a 17. § tekintetében az egészségügyrõl szóló

1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és

hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket

rendelem el:

1. § (1) Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács (a továbbiakban: ESZTT)

a) Tanács testületbõl (a továbbiakban: Tanács),

b) a (2) bekezdés szerinti albizottságokból (a továbbiakban: albizottságok), valamint

c) a Tanács által egyes meghatározott feladatok ellátására létrehozott munkabizottságokból

áll.

(2) AZ ESZTT albizottságai a következõk:

a) Nemzeti Vizsgabizottság (a továbbiakban: NVB),

b) Egészségügyi Minõsítõ Bizottság (a továbbiakban: EMB),

c) Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Bizottság (a továbbiakban: ESZTB).

(3) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit

a) a Tanács,

b) az albizottságok

útján gyakorolja.

(4) A Tanács, az albizottságok és a munkabizottságok mûködési rendjét az ESZTT ügyrendje (a továbbiakban: ESZTT

ügyrendje) határozza meg, amelyet az egészségügyért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagy jóvá.

2. § (1) Az ESZTT tagjait ötévenként a miniszter az a)–g) pontban meghatározott szervezetek és intézmények által javasolt

személyek közül bízza meg, oly módon, hogy

a) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények

általános orvosképzést folytató karait összesen 4 fõ,

b) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények

fogorvos- és gyógyszerészképzést folytató karait, valamint az orvos- és egészségtudomány képzési területen BSc

képzést folytató intézményeket összesen 4 fõ,

c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú szakképzését folytató intézményeket összesen 2 fõ,

d) a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Gyógyszerészi Kamarát és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát

1-1 fõ,

e) a Szakmai Kollégiumok Elnöki Tanácsát 2 fõ,

f) a Magyar Kórházszövetséget 1 fõ,

g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségét 1 fõ

képviselje.

(2) Az ESZTT tagjai közül az ESZTT elnökét és alelnökét a miniszter jelöli ki.
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(3) Az ESZTT tagjait a miniszter – a (8) bekezdésben meghatározott kivétellel – öt éves idõtartamra bízza meg. Az ESZTT

tagjai e tisztségre legfeljebb egy alkalommal ismételten megbízhatóak.

(4) Az ESZTT-ben viselt tagság megszûnik, ha az ESZTT tagja

a) megbízása lejár,

b) meghal,

c) tagságáról lemond,

d) megbízását visszavonják,

e) képviseleti jogosultsága, jogviszonya, tagsága megszûnik az általa képviselt intézménynél, szervezetnél.

(5) A megbízás visszavonására az ESZTT tesz javaslatot, ha valamely tagja fél éven keresztül a tagsági viszonnyal

összefüggõ feladatait nem látja el, vagy a Tanács három egymást követõ ülésén nem vesz részt.

(6) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek, intézmények

a) az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekezdés a) pontja szerinti megszûnését megelõzõ 45 napon belül,

b) az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekezdés b)–e) pontja szerinti megszûnését követõ 15 napon belül

tesznek javaslatot a miniszternek az ESZTT új tagjának személyére.

(7) A miniszter az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekezdés a) pontja szerinti megszûnését megelõzõ 30 napon

belül gondoskodik az ESZTT új tagjainak és tisztségviselõinek megbízásáról, kijelölésérõl. Az ESZTT tagja ESZTT-ben

viselt tagsága a (4) bekezdés a) pontja szerint az ESZTT új tagjainak megbízásával egyidejûleg szûnik meg abban

az esetben is, ha a megbízás idõtartama így a (3) vagy a (8) bekezdés szerinti idõtartamot meghaladja.

(8) A miniszter az ESZTT tagja ESZTT-ben viselt tagsága (4) bekezdés b)–e) pontja szerinti megszûnését követõ 30 napon

belül gondoskodik az ESZTT új tagja megbízásáról, szükség esetén új tisztségviselõje kijelölésérõl. Ebben az esetben

az ESZTT új tagjának a megbízatási idõtartama az (1) bekezdés szerinti öt éves idõtartam lejártáig tart.

3. § (1) A Tanács az ESZTT tagjaiból áll, a Tanács elnöke az ESZTT elnöke, alelnöke az ESZTT alelnöke.

(2) A Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. A Tanács ülését az elnök köteles összehívni, ha azt a tagok 2/3-a írásban

kezdeményezi. A Tanács elnökét akadályoztatása esetén a Tanács alelnöke helyettesíti teljes jogkörrel. A Tanács ülése

határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. A tanácsi tagságból adódó szavazati jogosultság és

a tagsággal járó kötelezettség személyre szól.

(3) A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Eütv.) 117. § (4) bekezdésében foglaltakon túlmenõen a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztálya,

az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, az Egészségügyi Tudományos Tanács, a Magyar Rezidens

Szövetség és a Hallgatói Önkormányzat képviselõje. A Tanács ülésén tanácskozási joggal részt vehet továbbá a Tanács

elnöke által eseti jelleggel felkért személy vagy szerv képviselõje.

(4) A Tanács szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik. A Tanács üléseirõl az ülést követõ 8 napon

belül az ülésen meghozott döntéseket is tartalmazó emlékeztetõ készül.

4. § (1) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a Tanács útján gyakorolja.

(2) A Tanács az (1) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörök gyakorlásán túlmenõen:

a) meghatározza az ESZTT ügyrendjét és saját munkatervét, jóváhagyja az albizottságok és a munkabizottságok

munkatervét,

b) közremûködik az egészségügyi ágazati képzés szakmai feltételei egységes elveinek és programjainak

meghatározásában,

c) állást foglal a munkaerõ-piaci elõrejelzések, az elhelyezkedési statisztikai adatok és az egészségügyi ágazati

képzésre jelentkezõk szakterületi megoszlása alapján készített szakterületi prioritások kidolgozásával

az egészségügyi ágazati képzés keretében résztvevõk létszámfejlesztésének elveirõl, feltételeirõl,

d) véleményezi

da) az egészségügyi ágazati képzés átalakításának, fejlesztésének, támogatásának szakmai koncepcióját,

db) valamennyi, az egészségügyi ágazati képzést érintõ jogszabály tervezetét,

dc) az egészségügyi felsõoktatási alap- és mesterképzések szakalapítási és szakindítási kezdeményezését,

e) javaslatot tesz

ea) az egészségügyi ágazati képzés területén a teljesítmények értékelésének rendszerére,

eb) azokra a szakterületekre, amelyeken egészségügyi ágazati képzés szervezhetõ,

ec) az egészségügyi intézmények szak- és továbbképzõ helyként történõ elismerésének, valamint

a továbbképzési programok elfogadásának szakmai szempontjaira,
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ed) a szakmai kollégium állásfoglalásának figyelembevételével az adott szakmában a szakképzést végzõ és

szakképzést vezetõ oktatóhoz rendelhetõ szakorvos- és szakgyógyszerész jelöltek maximális, továbbá

a szakorvos jelölt által ellátandó betegek, beavatkozások és tevékenységek minimális számára,

ee) az egészségügyi ágazati képzést érintõ jogszabály (jogszabályok) megalkotására, módosítására,

f) elemzi és értékeli az egészségügyi képzés, szakképzés, a felsõfokú szakirányú szakképzés és a továbbképzés

helyzetét.

(3) A Tanács az Eütv. 116/C. § (7) bekezdése szerinti ellenõrzés során egészségügyi szakmai szakkérdésben szakértõként

a szakmai kollégiumokat veheti igénybe.

5. § (1) Az ESZTT a feladat- és hatásköreit – ha jogszabály így rendelkezik – az albizottságok útján gyakorolja. Az albizottságok

– a Tanács erre vonatkozó döntése alapján – részt vesznek a Tanács döntéseinek az elõkészítésében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladat- és hatáskörök gyakorlása során, a döntések meghozatalában ügydöntõ jelleggel

az albizottságoknak csak azon tagja vehet részt, aki egyidejûleg az ESZTT-nek is tagja.

(3) Az albizottságok tagjainak megbízatása a 2. § (1) bekezdése szerinti öt éves idõtartam lejártáig tart.

(4) Az albizottságokban betöltött tagság megszûnik, ha a tag

a) – ESZTT tag esetén – ESZTT tagsága megszûnik,

b) megbízása lejár,

c) meghal,

d) tagságáról lemond,

e) megbízását visszavonják,

f) az albizottság adott évben tartott üléseinek több mint a felén nem vett részt.

6. § (1) Az albizottságok meghatározzák éves munkatervüket. Az albizottságok ülése határozatképes, ha azon ügydöntõ

részvételi joggal rendelkezõ tagjainak több mint fele jelen van.

(2) Az albizottságokat annak elnökei vezetik és képviselik. Az albizottságok elnökei szükség szerint munkaterven kívüli

ülést is összehívhatnak. Az albizottságok elnökei az albizottságok tagjai egyharmadának kezdeményezésére kötelesek

az albizottságok ülését összehívni.

(3) Az albizottságok üléseirõl az ülést követõ 8 napon belül az ülésen meghozott döntéseket is tartalmazó emlékeztetõ

készül.

(4) Az albizottságok tevékenységükrõl évente beszámolnak az ESZTT-nek.

7. § (1) Az NVB elnökbõl és 4 tagból áll. Az NVB elnökét az ESZTT tagjai közül az ESZTT elnökének javaslatára, az NVB tagjait

az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsgáztatásra jogosultak szakvizsgáztatói

névjegyzékébõl a miniszter bízza meg.

(2) A miniszter az NVB 2 tagját az ESZTT tagjai közül bízza meg.

(3) Az ESZTT az Eütv. 117. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott szakvizsgákkal kapcsolatos feladatai

körében a következõ feladatokat az NVB útján gyakorolja:

a) minden év február 15-éig és augusztus 15-éig kijelöli és közzéteszi a jelentkezés és az állami szakvizsga idõpontjait

(vizsganaptár),

b) mûködteti a jelöltek vizsgáztatását végzõ állami szakvizsga bizottságokat,

c) gondoskodik az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakmai képzésben szerzett szakvizsga bizonyítványok és

az egészségügyi szakirányú szakmai képzésben szerzett bizonyítványok kiállításáról.

(4) Az ESZTT az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel és egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel

kapcsolatos nyilvántartás vezetési feladatait az NVB útján gyakorolja.

8. § (1) Az EMB 17 tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg úgy, hogy abban

a) az egészségügyi ágazati szakmai képzésben részt vevõ felsõoktatási intézményeket 6 tag,

b) az MTA Orvosi Osztályát 1 tag,

c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú szakképzését koordináló intézményt 1 tag,

d) a Magyar Orvosi Kamarát 1 tag,

e) a Magyar Gyógyszerészi Kamarát 1 tag,

f) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát 1 tag,

g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségét 1 tag,
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h) a szakmai kollégiumokat 4 tag,

i) a Magyar Rezidens Szövetséget 1 tag

képviselje.

(2) A miniszter az EMB 4 tagját az ESZTT tagjai közül bízza meg. Az EMB elnökét a miniszter jelöli ki az EMB azon tagjai

közül, akik az ESZTT-nek is tagjai.

(3) Az EMB szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az EMB állásfoglalásának kialakításában,

javaslatának kidolgozásában szavazati joggal nem vehet részt az EMB azon tagja, aki vagy akinek a hozzátartozója

az adott ügyben érintett intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy más anyagi ellenszolgáltatással

járó szerzõdéses jogviszonyban áll, továbbá az, akitõl az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.

9. § (1) Az ESZTB 5 tagból áll, tagjait a miniszter bízza meg úgy, hogy abban

a) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsõfokú szakképzését és továbbképzését koordináló intézményt 1 tag,

b) a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát 1 tag, és

c) a nem felsõfokú egészségügyi szakképzést végzõ intézményeket 3 tag

képviselje.

(2) A miniszter az ESZTB legalább 3 tagját az ESZTT tagjai közül bízza meg. Az ESZTB elnökét a miniszter jelöli ki azon tagok

közül, akik az ESZTT-nek is tagjai.

(3) Az ESZTB szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal ülésezik.

(4) Az ESZTT az ESZTB útján gyakorolja a következõ feladatokat:

a) felkérésre véleményezi a külföldön szerzett szakdolgozói bizonyítványok és oklevelek elismerését, melyre a külön

jogszabályban meghatározott országos szakértõi névjegyzékben szereplõ személyeket kérhet fel,

b) ellenõrzi a nem felsõoktatási szintû egészségügyi képzések, szakképzések és továbbképzések támogatásával

kapcsolatos pályázatok megvalósulását,

c) javaslatot dolgoz ki a szakmai kamarák és szakmai kollégiumok véleményének kikérését követõen

az egészségügyi szakirányú szakmai képzés elméleti és gyakorlati követelményrendszerére.

10. § (1) A Tanács saját tagjai közül legalább 3 tagból álló munkabizottságokat hozhat létre.

(2) A munkabizottságok – a Tanács vagy az albizottságok erre vonatkozó döntése alapján – részt vesznek a Tanács vagy

az albizottságok döntéseinek elõkészítésében.

11. § (1) Az ESZTT mûködését – a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti egységeként,

a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltaknak megfelelõen mûködõ – ESZTT Hivatala

(a továbbiakban: Hivatal) segíti.

(2) A Hivatal

a) gondoskodik a Tanács ülésének összehívásával kapcsolatos teendõkrõl, a Tanács ülésének elõkészítésérõl,

a Tanács ülése emlékeztetõjének az elkészítésérõl és 2 példányának megõrzésérõl,

b) ellátja az ESZTT ügyrendje által a hatáskörébe utalt ügyviteli feladatokat,

c) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

12. § (1) Az ESZTT mûködése személyi és dologi költségeinek fedezetérõl a minisztérium költségvetési fejezetén belül kell

gondoskodni.

(2) Az ESZTT tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülnek. A tiszteletdíj mértékét és fizetésének gyakoriságát

a miniszter határozza meg.

13. § Ez a rendelet 2010. február 28-án lép hatályba.

14. § (1) Az ESZTT tagjainak megbízásáról a miniszter az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül intézkedik. A 2. §

(1) bekezdésében meghatározott szervezetek és intézmények az e rendelet hatálybalépését követõ 15 napon belül

tesznek javaslatot a miniszternek az ESZTT tagjaira.

(2) Az ESZTT-nek az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetérõl és mûködésérõl szóló 10/1998.

(XII. 11.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján megbízott tagjai az ESZTT (1) bekezdés szerinti tagjainak

megbízásáig látják el feladataikat.

15. § Hatályát veszti az R.
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16. § (1) 2010. április 1-jén hatályát veszti a 14. §, a 15. § és a 17. §.

(2) Ez a § az (1) bekezdésben meghatározott napot követõ napon hatályát veszti.

17. § Nem lép hatályba az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet módosításáról szóló

26/2009. (VIII. 5.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdésének az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.)

NM rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontját megállapító rendelkezése.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 6/2010. (II. 24.) EüM rendelete
az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Az ápolói tevékenység kompetenciáiról szóló 3/2010. (I. 26.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ

szöveggel lép hatályba:

„1. § (1) E rendelet alkalmazásában ápoló:

a) a szakmai követelmények kiadásáról szóló 14/1994. (IX. 15.) NM rendelet alapján ápoló szakképesítést,

b) az egészségügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

szóló 32/2008. (VIII. 14.) EüM rendelet alapján ápoló szakképesítést,

c) az 1995. december 7-e elõtt felnõtt szakápoló szakképesítést, valamint

d) az 1975. március 1-jét megelõzõen hatályos jogszabályok alapján általános betegápoló szakképesítést

szerzett személy.

(2) Az ápoló – a külön jogszabályban meghatározott otthoni szakápolás és alapellátás keretében végzett

tevékenységek kivételével –

a) a Mellékletben meghatározott, szakképesítésen alapuló kompetenciák alapján vagy

b) intravénás gyógyszerbevitel és infúziós terápia kivitelezése tevékenységek vonatkozásában a tevékenység

irányítására jogosult szakorvos írásos utasítására

végezheti a tevékenységét.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti utasítás az ápoló részére akkor adható, ha az ápoló az adott tevékenység

végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességérõl

az utasítás adója meggyõzõdött.

(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti utasítás nem egyszeri esetre ad felhatalmazást az adott tevékenység végzésére,

az utasítás alapján az ápoló munkakörét a tevékenység végzése tekintetében módosítani kell.”

2. § Az R. a következõ 7. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„7. § (1) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja és (3)–(4) bekezdése a szakképzésrõl szóló törvény alapján alap-, közép-,

emeltszintû, illetve felsõfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi fõiskolai végzettséggel vagy felsõoktatási

intézményben, orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési szakán szerzett szakképzettséggel

rendelkezõk egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzésérõl szóló rendelet (a továbbiakban: R.2.) hatálybalépését

követõ 90. napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint kiadott utasítás alapján egészségügyi tevékenység az R.2. hatálybalépését

követõ 180. napig végezhetõ.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetésével egyidejûleg lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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Az egészségügyi miniszter 3/2010. (II. 26.) EüM utasítása az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §

(1) bekezdésének d) pontjában, és 74. §-ában foglaltak végrehajtására a következõ utasítást adom ki:

1. § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát jelen utasítás

mellékleteként kiadom.

2. § Ez az utasítás a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételét követõ napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2009. (IV. 3.) EüM

utasítás hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Melléklet a 3/2010. (II. 26.) EüM utasításhoz

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata

I.
Általános rendelkezések, az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal elnevezése,
adatai

1. A Központi hivatal megnevezése: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

2. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nevének hivatalos rövidítése: EEKH.

3. A hivatal angol nyelvû elnevezése: Office of Health Authorisation and Administrative Procedures.

Nevének hivatalos angol rövidítése: OHAAP.

4. A hivatal korábbi megnevezése: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási

Hivatal.

5. A Hivatal székhelye: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.

A Hivatal postacíme: 1245 Budapest, Pf. 987.

6. A Hivatal alapító okirata: 6220-18/2009-0006 KTF számon 2009. július 1-jén hatályba lépett az Egészségügyi

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Alapító Okirata és annak módosítása. (Korábbi alapító okirat: az Egészségügyi

Közlöny 2003. évi 9. számában közzétett, 2004. évi 22. számában és 2005. évi 5. számában módosított alapító okirat.)

7. A Hivatal

a) számlaszáma: 10032000-00285788

b) PIR-azonosító száma: 597760-1-00;

c) Adószáma: 16606643-1-41;

d) Elõirányzat felhasználási keretszámla: 10032000-00285788-00000000;

e) Áfaalanyisága: 1-41.

8. A Hivatal jogállása: központi hivatalként mûködõ, jogi személyiséggel rendelkezõ, önállóan mûködõ és gazdálkodó,

országos illetékességû központi közhatalmi költségvetési szerv.

9. A Hivatal éves költségvetés alapján, a jóváhagyott elõirányzatokon belül, a hatályos jogszabályokban meghatározott

feltételek mellett gazdálkodik, és készíti el feladatai ellátásával is összefüggésben beszámolóját

10. A Hivatal irányító szerve: Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: EüM)
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II.
A Hivatal alaptevékenysége

A) A Hivatal ellátja a jogszabályokban feladat- és hatáskörébe utalt és az alapító okiratában foglalt feladatokat, különösen

1. az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos hatósági,

2. jogszabályban meghatározott kivétellel az egészségügy területén mûködõ szakértõi tevékenységgel összefüggõ

hatósági,

3. a kábítószerek és pszichotróp anyagok legális, gyógyászati és nem gyógyászati célú felhasználásával kapcsolatos,

4. egyes egészségügyi tevékenység végzésére jogosító bizonyítványok és oklevelek elismerésével, hatósági

bizonyítványok kiállításával és elõzetes ellenõrzésével kapcsolatos,

5. a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolás hitelesítésével kapcsolatos,

6. az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásának vezetésével kapcsolatos,

7. az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek mûködési nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos,

8. az egységes ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer mûködtetésével kapcsolatos,

9. amennyiben elsõ fokon az Országos Tisztifõorvosi Hivatal, az országos tisztifõorvos vagy az országos

tisztifõgyógyszerész jár el, a másodfokú eljárás lefolytatásával kapcsolatos,

10. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 18. §-ának (4) bekezdése szerinti,

11. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a szakképzés

költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos,

12. az egészségügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöki névjegyzékkel, továbbá

a szakmai vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos,

13. valamint a külön jogszabályok által meghatározott

feladatokat.

B) A Hivatal feladatait az alábbi jogszabályok alapján látja el:

1. az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény,

2. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

3. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló 1998. évi XXV. törvény,

4. a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény,

5. az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

szóló 2005. évi XCV. törvény,

6. az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988.

december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 1998. évi L. törvény,

7. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény,

8. a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás

általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény,

9. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,

10. a szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény,

11. az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet,

12. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró

hatóságok kijelölésérõl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008.

(II. 21.) Korm. rendelet,

13. az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998.

(IV. 29.) Korm. rendelet,

14. az egészségügyben dolgozók alap- és mûködési nyilvántartásának vezetésérõl szóló 45/2007. (III. 20.) Korm.

rendelet,

15. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet,

16. 1965. évi 4. törvényerejû rendelet a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény

kihirdetésérõl,

17. 1979. évi 25. törvényerejû rendelet a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21-én aláírt

egyezmény kihirdetésérõl,

18. a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló

162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet,

19. az állatkísérletek végzésérõl szóló 243/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet,

20. a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és

hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet,
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21. az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai

vizsgálata, valamint az emberen történõ alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök

klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet,

22. az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerrõl szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet,

23. az orvostechnikai eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet, az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009.

(III. 17.) EüM rendelet,

24. az Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alatt mûködõ, orvostechnikai eszközök megfelelõségét

vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésének szabályairól szóló 48/1999. (X. 6.) EüM rendelet,

25. az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet,

26. http://eekh.hu/jogszabalyok/2003_19.docaz orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról szóló 33/2009. (X. 20.)

EüM rendelet,

27. az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és klinikai szakpszichológusok folyamatos továbbképzésérõl szóló

52/2003. (VIII. 22.) EszCsM rendelet,

28. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 28/1998. (VI. 17.) NM rendelet,

29. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezõ személyek alap- és mûködési nyilvántartásáról, valamint a mûködési

nyilvántartásban nem szereplõ személyek tevékenységének engedélyezésérõl szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet,

30. az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismerésérõl, továbbá az oklevelek külföldi

elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.)

EüM rendelet

31. az egészségügyi miniszter által szabályozott, mérgezõ termékek felhasználását igénylõ szakmai tevékenységek

szakmai gyakorlaton alapuló elismerésérõl, és az egészségügyi gázmesteri tevékenységrõl, valamint az egészségügyi

gázmester szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet módosításáról szóló

17/2005. (V. 19.) EüM rendelet módosításáról szóló 8/2007. (II. 13.) EüM rendelet,

32. az Európai Közösségi Jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülõ egyes egészségügyi oklevelek,

bizonyítványok, és a képesítés megszerzésérõl szóló egyéb tanúsítványok megnevezésérõl és az ezen okiratok

birtokosaival azonos jogállású személyek körérõl szóló 4/2008. (I. 16) EüM rendelet,

33. a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet,

34. az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet,

35. az állatgyógyászati készítményekrõl szóló 88/2004. (V. 15.) FVM rendelet,

36. a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet,

37. az emberi felhasználásra kerülõ vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatáról és a helyes klinikai gyakorlat

alkalmazásáról szóló 35/2005. (VIII. 26.) EüM rendelet,

38. a fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának,

egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló 43/2005.

(X. 15.) EüM rendelet,

39. az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek gyártásának személyi és tárgyi feltételeirõl szóló 44/2005. (X. 19.) EüM

rendelet,

40. az egészségügyi szakértõi tevékenységgel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 40/2009. (XI. 20.) EüM rendelet,

41. az egységes egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer mûködésének részletes szabályairól szóló

36/2009. (XI. 3.) EüM rendelet.

C) A Hivatal az alaptevékenységével, feladataival összefüggõ kiadásait támogatásból, igazgatási-szolgáltatási díjból

származó bevételébõl és egyéb bevételekbõl finanszírozza.

III.
Szervezeti rész

A Hivatal szervezeti felépítését az 1. számú függelék tartalmazza.

A) A Hivatal vezetõi, köztisztviselõi, alkalmazottai, feladatuk és hatáskörük

III/A/I. Az elnök

1. A Hivatal vezetõje az elnök, akinek kinevezését, felmentését és beszámoltatását az egészségügyi miniszter végzi.

Az elnök felett a munkáltatói jogok gyakorlásának rendjét az EüM Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.
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2. Az elnök feladatai:

a) gondoskodik a jogszabályokban a Hivatal feladat- és hatáskörébe utalt feladatok és az alapító okiratban

meghatározott tevékenységek ellátásáról,

b) irányítja és összehangolja a Hivatal szervezeti egységeinek és munkatársainak a tevékenységét,

c) a jóváhagyott költségvetés keretei között gondoskodik a Hivatal zavartalan, önálló hatáskörû mûködésérõl, a

személyi és tárgyi feltételek biztosításáról,

d) gyakorolja az önálló költségvetési gazdálkodásból, az elõirányzat felhasználásából, valamint az önálló bér- és

munkaerõ-gazdálkodásból eredõ jogokat,

e) ellenõrzi a költségvetés végrehajtását,

f) felterjeszti az irányító szervhez a Hivatal éves gazdálkodásáról készült beszámoló jelentést,

g) az irányító szervnél kezdeményezheti a gazdálkodáshoz szükséges elõirányzat módosítást (pótelõirányzatot),

h) irányítja a Hivatal belsõ ellenõrzési tevékenységét, jóváhagyja a belsõ ellenõr éves munkatervét, és számon kéri

annak végrehajtását,

i) rendszeres kapcsolatot épít ki és tart fenn a hazai és nemzetközi társhatóságokkal, a kapcsolatépítés és

kapcsolattartás keretében gondoskodik az Európai Unió: (a továbbiakban: EU) bizottságával és a tagországok

illetékes hatóságaival való folyamatos együttmûködésrõl, a munkacsoportok munkájában való aktív részvételrõl.

j) a Hivatal mûködésére vonatkozó belsõ utasításokat és szabályzatokat ad ki, gondoskodik azok betartásáról és

betartatásáról,

k) segíti és összehangolja a Hivatal dolgozóinak szakmai továbbképzését és az önképzés feltételeit,

l) gondoskodik a Hivatal munkatársai munkaköri leírásának elkészíttetésérõl,

m) jóváhagyja a Hivatal éves szabadságolási tervét,

n) meghatározza a Hivatal mûködésének rövid, közép- és hosszú távú célkitûzéseit,

o) meghatározza a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét,

p) részt vesz a Hivatal feladat- és hatáskörét érintõ jogszabálytervezetek elõkészítésében,

q) véleményezi a közigazgatási egyeztetésre érkezõ jogszabálytervezeteket,

r) dönt az egészségügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöki névjegyzékbe

történõ felvételrõl,

s) megbízza az egészségügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a szakmai vizsgabizottság

elnökét,

t) irányítja és felügyeli az adatvédelmi feladatok ellátását.

3. Az elnök hatásköre az alábbiakra terjed ki:

a) a Hivatal képviseletében teljes körû aláírási és kiadmányozási joga van,

b) ellenõrzési és beszámoltatási joggal rendelkezik a Hivatal egészére és teljes feladatkörére vonatkozóan,

c) a Hivatal egészére kiterjedõ utasítási jogköre van,

d) kötelezettségvállalási és utalványozási joggal rendelkezik, amelynek rendjét a kötelezettségvállalási szabályzat

tartalmazza,

e) a Hivatalra vonatkozó, az írott és elektronikus sajtóban közzétenni szándékozott közleményeket kizárólag az

elnök adhatja ki, azonban eseti jelleggel a nyilatkozattétel jogát átruházhatja más személyre,

f) munkáltatói jogkört gyakorol a Hivatal dolgozói felett,

g) képviseli a Hivatalt külsõ szervek elõtt,

h) jóváhagyja a külföldi kiküldetéseket,

i) szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címet adományozhat a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

évi XXIII. törvényben (a továbbiakban: Ktv.) foglalt feltételekkel rendelkezõ köztisztviselõnek. A Hivatalban az

adományozható szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címek együttes száma a Hivatal mindenkori

felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi létszámának a 20%-át nem haladhatja meg.

4. Az elnök felelõs:

a) a Hivatal alapító okiratában meghatározott tevékenységek megvalósulásáért,

b) a feladatkörébe utalt feladatok végrehajtásáért,

c) a Hivatal mûködésére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a törvényesség

biztosításáért.
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III/A/II. Az elnökhelyettes

1. Feladatai:

a) vezeti az elnöki titkárságot, gondoskodik a titkársági ügyviteli munka megszervezésérõl, valamint az elnök

hivatalos programjainak szervezésérõl és nyilvántartásáról,

b) figyelemmel kíséri az elnök által kiadott feladatok határidõben történõ végrehajtását,

c) ellátja az elnök által eseti vagy állandó jelleggel meghatározott feladatokat, ennek keretében az egyes szervezeti

egységek munkáját koordinálja, részt vesz a szakmai anyagok elõkészítésében, egyeztetésében, illetve érdemi

ügyintézõi feladatok ellátásában,

d) az elnök távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.

2. Hatásköre az alábbiakra terjed ki:

a) a feladatkörébe tartozó kérdésekben, továbbá az elnök által meghatározott körben kiadmányozási, utasítási,

ellenõrzési és beszámoltatási jogköre van,

b) az elnök döntése alapján ellátja a Hivatal képviseletét.

3. Felelõs a feladatkörébe utalt feladatok végrehajtásáért, valamint az elnöki titkárság alá tartozó köztisztviselõk

folyamatos szakmai felkészítéséért.

III/A/III. A fõosztályvezetõ

1. Feladatai:

a) a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen, az elnök rendelkezései alapján irányítja és

ellenõrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységet,

b) megszervezi a szervezeti egység munkatársainak tevékenységét, irányítja és ellenõrzi a fõosztály feladatainak

végrehajtását;

c) kidolgozza a fõosztály ügyrendjét, gondoskodik az ügyrend mellékletét képezõ munkaköri leírások elkészítésérõl;

d) javaslatot tesz a fõosztály munkatársai létszám-, személyi juttatási és jutalmazási keretével való gazdálkodásra;

e) javaslatot tesz kitüntetések, címek, díjak és jutalom adományozására;

f) a vezetõi döntésekrõl a szervezeti egység dolgozóit rendszeresen tájékoztatja.

2. Hatásköre az alábbiakra terjed ki:

a) a feladatkörébe tartozó ügyekben gyakorolja a kiadmányozási jogkört, illetve azt írásban

fõosztályvezetõ-helyetteseire, osztályvezetõire, a szakmai tanácsadói, fõtanácsadói címmel rendelkezõ

munkatársaira, illetve az általa kijelölt munkatársra átruházhatja,

b) az irányítása alatt álló fõosztály munkatársai vonatkozásában utasítási, ellenõrzési és beszámoltatási joga van,

c) gyakorolja a hatáskörébe utalt alábbi munkáltatói jogokat:

ca) rendes szabadság engedélyezése,

cb) a teljesítményértékeléssel kapcsolatos követelmények meghatározása, a fõosztály munkatársai teljesítményének

értékelése,

d) rendszeresen tájékoztatja az elnököt a fõosztály munkájáról,

e) az elnök eseti megbízása alapján helyettesíti az elnököt távolléte esetén,

f) az elnök által meghatározott ügyekben ellátja a Hivatal képviseletét.

3. Felelõs:

a) az e szabályzatban foglalt, valamint az elnök külön intézkedésével ügykörébe utalt feladatok ellátásáért,

b) a fõosztály munkájáért; így különösen a fõosztály munkájának irányításáért, ellenõrzéséért;

c) az irányítása alá tartozó köztisztviselõk folyamatos szakmai felkészítéséért.

III/A/IV/A. A fõosztályvezetõ-helyettes

Feladatai:

a) a fõosztályvezetõt távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesíti, kijelölés alapján teljes jogkörrel látja el a

helyettesítési feladatokat;

b) a fõosztályvezetõ által meghatározott munkamegosztás szerint részt vesz a hivatali egység feladatai

elvégzésének irányításában és ellenõrzésében.
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III/A/IV/B. Az osztályvezetõ

1. Feladatai:

a) a fõosztályvezetõ utasításait figyelembe véve szervezi, irányítja és ellenõrzi a vezetése alatt álló szervezeti egység

munkáját, gondoskodik róla, hogy annak tevékenysége megfeleljen a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi

eszközei elõírásainak, valamint a vezetõi utasításokban foglaltaknak;

b) megállapítja a vezetése alatt álló szervezeti egység dolgozóinak feladatait, gondoskodik arányos

foglalkoztatásukról, koordinálja és ellenõrzi munkájukat, valamint ellenõrzi a folyamatban lévõ ügyek intézését;

c) eljár mindazon ügyben, amellyel a fõosztályvezetõ megbízza;

d) a fõosztályvezetõ döntése szerint helyettesítheti a fõosztályvezetõt;

e) javaslatot tesz a vezetése alatt álló szervezeti egység dolgozóinak illetményemelésére, jutalmazására,

kitüntetésére a fõosztályvezetõ felé,

f) rendszeresen tájékoztatja a fõosztályvezetõt a szervezeti egység munkájáról.

2. Hatásköre:

a) a fõosztályvezetõ által meghatározott ügyekben és esetekben gyakorolja a kiadmányozási jogkört,

b) a fõosztályvezetõ által meghatározott ügyekben és esetekben ellátja a fõosztály, illetve az osztály képviseletét.

3. Felelõs a feladatkörébe utalt feladatok végrehajtásáért, az irányítása alá tartozó köztisztviselõk folyamatos szakmai

felkészítéséért.

III/A/V/A. A szakmai fõtanácsadó, tanácsadó

A szakmai fõtanácsadó, tanácsadó a fõosztályvezetõ által megállapított feladatkörben kiadmányozási jogkört

gyakorol.

III/A/V/B. Az ügyintézõ

1. Feladata:

a) a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elõkészítése;

b) feladatait önállóan, kezdeményezõen, a horizontális és vertikális kapcsolatokat koordinálva, a munkaköri

leírásában részére megállapított, illetve a vezetõ által kiadott feladatokat, a kapott utasítások és határidõk

figyelembevételével – a vonatkozó jogszabályok és ügyviteli szabályok (mûködési utasítások) megtartásával –

végzi.

2. Hatáskörét a szervezeti egység vezetõje határozza meg.

3. Felelõs a saját tevékenységéért és munkaterületén a Hivatal állandó és idõszakos célkitûzéseinek érvényesítéséért.

III/A/VI. Az ügykezelõ

1. Feladata:

a) gondoskodik a munkaköri leírásában részére megállapított adminisztrációs feladatok ellátásáról, különösen a

beérkezõ ügyiratok átvételérõl, szétosztásáról, nyilvántartásba vételérõl, a kiadmánytervezeteknek az ügyintézõ

utasítása szerinti gépelésérõl, sokszorosításáról, továbbításáról, illetve kezelésérõl,

b) ellátja mindazokat az adminisztrációs feladatokat, amelyekkel a szervezeti egység vezetõje és – az egyes konkrét

ügyei intézése során – az érdemi ügyintézõ megbízza.

2. Hatáskörét a szervezeti egység vezetõje határozza meg.

3. Felelõs a feladatkörébe utalt feladatok végrehajtásáért.

B) A Hivatal szervezeti egységeinek feladatai

III/B/I. Elnöki titkárság

1. Az elnök, valamint az elnökhelyettes közvetlen irányítása mellett, adminisztratív feladatkörében:

a) folyamatosan ellátja a Hivatal részére érkezõ iratokkal kapcsolatos, az iratkezelési szabályzatban meghatározott

feladatokat,
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b) figyelemmel kíséri és jelzi az elnök, valamint az illetékes munkatársak részére az ügyintézési és válaszadási

határidõket,

c) az iratkezelési szabályzattal összhangban gondoskodik a Hivataltól kimenõ küldemények postázásáról,

d) gondoskodik az irattárolás szabályainak betartása mellett az iratok és mellékleteik áttekinthetõ tárolásáról,

e) kezeli az irodagépeket, gondoskodik ezek folyamatos karbantartatásáról és anyagszükségletérõl, az irodaszerek,

nyomtatványok zavartalan ellátásáról,

f) biztosítja a vendégek fogadásához szükséges eszközöknek a Hivatal költségvetésében meghatározott

keretösszeg mértékéig történõ beszerzését, tisztántartásukat és tárolásukat,

g) címjegyzékben vezeti a Hivatal kapcsolati rendszeréhez tartozó bel- és külföldi intézmények regiszterét, a

fontosabb névjegyzékeket és telefonszámokat,

h) kezeli és nyilvántartja a Hivatal munkatársainak szabadság és hivatalos távollét kimutatásait, valamint jelenléti

ívét,

i) gondoskodik a hivatal számítógép-állománya üzemképességének biztosításáról és a szükséges irodai eszközök

folyamatos ellátásáról,

j) gondoskodik az elnök által tartandó értekezletek megszervezésérõl, emlékeztetõk elkészítésérõl.

2. Az elnöki titkárság humánpolitikai feladatkörében:

a) elõkészíti a Hivatal Közszolgálati Szabályzatát, valamint a Munka Törvénykönyvének (a továbbiakban: Mt.), illetve

a Ktv.-nek és a végrehajtására kiadott kormányrendeleteknek a Hivatalban történõ végrehajtása érdekében

szükséges belsõ szabályzatokat és azok módosításait,

b) ellátja a Hivatal dolgozóinak alkalmazásával, foglalkoztatásával kapcsolatos munkaügyi feladatokat (kinevezés,

felmentés, átsorolás, minõsítés, fegyelmi ügyek elõkészítése stb.)

c) ellátja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatokat, végzi az ezzel kapcsolatos adatkezelést a 4. számú

függelékben foglaltak szerint;

d) végzi a nemzetbiztonsági ellenõrzésekhez kapcsolódó feladatokat és titkos adatkezelést;

e) elõkészíti a Hivatal éves teljesítmény-célkitûzéseinek összeállítását, végzi a teljesítményértékeléssel kapcsolatos

humánpolitikai feladatokat;

f) elõkészíti a Hivatal által kiírásra kerülõ álláspályázatokat és a pályázatok elbírálásának lebonyolítását,

g) végzi munkaügyi tevékenység körébe tartozó nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat, biztosítja a jogszerû

adatkezelést;

h) ellátja a Hivatal által kötendõ megbízási, vállalkozási szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartásával kapcsolatos

feladatokat;

i) elkészíti a Hivatal éves köztisztviselõi képzési tervét, figyelemmel kíséri megvalósulásukat és jelentést készít a

végrehajtásról;

j) szervezi, koordinálja a dolgozók szakmai, nyelvi stb. képzésében, továbbképzésében való részvételét,

k) elõkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerzõdéseket;

l) ellátja a közigazgatási versenyvizsga tervezési és szervezési feladatait,

m) elõkészíti a köztisztviselõknek adható juttatásokkal kapcsolatos és egyéb humánpolitikai szakterületet érintõ

utasítás-tervezeteket,

n) elõkészíti az éves létszám-gazdálkodási tervet, az elfogadott létszámtervet és a létszámmozgást folyamatosan

figyelemmel kíséri.

3. Az elnöki titkárság közremûködik az elnökhelyettes feladatainak adminisztratív, technikai elõkészítésében.

III/B/II. Orvostechnikai Fõosztály
(A hivatalos angol nyelvû elnevezése: Department of Medical Devices)

1. Az Orvostechnikai Fõosztály piacfelügyeleti feladatkörében az alábbi feladatokat látja el:

a) meghozza a gyártók, a forgalomba hozatalért felelõs személyek és az orvostechnikai eszközök bejelentési

kötelezettségével kapcsolatos hatósági intézkedéseket (a bejelentés elmulasztása, hibás bejelentés, eljárási

költségek meg nem fizetése stb. esetében),

b) kivizsgálja az orvostechnikai eszközök alkalmazása során fellépõ váratlan eseményeket (balesetek, súlyos

meghibásodások stb.), és szükség szerint intézkedik a használat, illetve a forgalomba hozatal felfüggesztésére,

vagy a forgalomból történõ kivonásra,
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c) az orvostechnikai eszközök tekintetében piacfelügyeleti tevékenységet végez, és meghozza az ezzel kapcsolatos

hatósági intézkedéseket,

d) intézkedik a forgalomból kivont eszközöknek, azok gyártóinak, illetve a forgalomba hozatalért felelõs személyek a

nevének az EüM hivatalos lapjában történõ közzététele iránt,

e) a rendelésre készült eszközök gyártóinak ellenõrzése során elkészíti a határozatokat,

f) meghatározza az idõszakos felülvizsgálatot végzõ szervezetekkel szembeni követelményeket,

g) határozattal feljogosítja az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére jogosult szervezeteket, és ellenõrzi ezek

tevékenységét,

h) állást foglal az osztályba sorolás alkalmával a gyártó és a kijelölt szervezet között felmerülõ vitás kérdésekben,

i) gyártói vagy forgalmazói megkeresésre szakvéleményt ad az orvostechnikai eszközök besorolására vonatkozóan,

j) lefolytatja az orvostechnikai eszközök újrahasznosíthatóságára vonatkozó eljárást,

k) elbírálja a megfelelõségértékelés alá nem vont orvostechnikai eszközök eseti használatának engedélyezése iránti

kérelmeket,

l) közremûködik az EüM kijelölési bizottsága titkárságának teendõiben, és a bizottság döntése alapján összeállítja a

kijelölési okiratokat,

m) részt vesz a kijelölt szervezetek ellenõrzésében,

n) a vonatkozó jogszabályok szerint együttmûködik az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal

(a továbbiakban: ÁNTSZ), a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal (a továbbiakban: NFH), Egészségügyi

Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságával, az Egészségbiztosítási Felügyelettel, valamint a

Vám- és Pénzügyõrséggel,

o) részt vesz az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos jogszabályok koncepciójának kidolgozásában,

p) ellátja az emberi felhasználásra kerülõ orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatának engedélyezésével és

nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, hatáskörében ellenõrzést végez,

q) az orvostechnikai eszközökkel összefüggõ kérdésekben kapcsolatot tart az EU Bizottságával és a tagországok

illetékes hatóságaival (kijelölt szervezetek ügyei, váratlan események jelentésének továbbítása, illetve fogadása,

az EU adatbankkal való kapcsolattartás stb.). Részt vesz az EU-munkacsoportok munkájában,

r) ellátja az európai szabványok honosításával kapcsolatosan a Hivatal kompetenciájába tartozó feladatokat.

2. Az Orvostechnikai Fõosztály Regisztrációs és IVD-feladatkörében az alábbi feladatokat látja el:

a) elkészíti a gyártók, a forgalomba hozatalért felelõs személyek és az IVD-eszközök regisztrálásához jogszabályban

elõírt formanyomtatványokat, illetve ezek elektronikus változatát, és az ügyfelek rendelkezésére bocsátja

b) ellenõrzi a beérkezõ bejelentéseket, és azokat a számítógépes adatbázisban rögzíti,

c) igazolást ad ki a bejelentési kötelezettség teljesítésérõl,

d) nyilvántartja az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatban befizetett igazgatási szolgáltatási díjakat és egyéb

eljárási költségeket,

e) nyilvántartja a rendelésre készült (egyedi) gyógyászati segédeszközök gyártóit, megszervezi ellenõrzésüket,

f) kapcsolatot tart az NFH-val és a gyógyászati segédeszköz reklámozásával kapcsolatos eljárásban szakhatósági

tevékenységet lát el,

g) kapcsolatot tart az Egészségbiztosítási Felügyelettel és a gyógyászati segédeszköz ismertetésével kapcsolatos

eljárásban szakhatósági tevékenységet lát el,

h) közremûködik az EüM kijelölési bizottsága titkárságának teendõiben, és a bizottság döntése alapján összeállítja a

kijelölési okiratokat,

i) nyilvántartja a kijelölt szervezeteket és megszervezi azok ellenõrzését,

j) az EU informatikai rendszeréhez való kapcsolódás feltételeinek megteremtése érdekében eljár az informatikai

rendszerek átvételének és folyamatos alkalmazásának mind rendszerbeli, mind eszközfejlesztési szempontból

való biztosítása tekintetében,

k) korszerû információtechnikai bázis kiépítésével ellátja az Orvostechnikai Fõosztály ügyfélszolgálati feladatait,

l) gondoskodik a fõosztály honlapjának a jogszabályoknak megfelelõ kialakításáról és karbantartásáról.

m) ellenõrzi a beérkezõ bejelentéseket, és azokat a számítógépes adatbázisban rögzíti,

n) kivizsgálja az IVD-eszközök alkalmazása során fellépõ váratlan eseményeket (balesetek, súlyos meghibásodások

stb.),

o) az IVD-eszközök tekintetében piacfelügyeleti tevékenységet végez, és elõkészíti az ezzel kapcsolatos hatósági

intézkedéseket,
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p) elbírálja a megfelelõségértékelés alá nem vont orvostechnikai eszközök eseti használatának engedélyezése iránti

kérelmeket,

q) a vonatkozó jogszabályok szerint együttmûködik az ÁNTSZ-szel és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal,

valamint a Vám- és Pénzügyõrséggel,

r) részt vesz az IVD-eszközökkel kapcsolatos jogszabályok koncepciójának kidolgozásában,

s) az IVD-eszközökkel összefüggõ kérdésekben kapcsolatot tart az EU brüsszeli bizottságával és a tagországok

illetékes hatóságaival (kijelölt szervezetek ügyei, váratlan események jelentésének továbbítása, illetve fogadása,

az EU-adatbankkal való kapcsolattartás stb.). Részt vesz az EU-munkacsoportok munkájában.

III/B/III. Kábítószerügyi Fõosztály
(A hivatalos angol nyelvû elnevezése: Department of Narcotic Drugs Control)

A Kábítószerügyi Fõosztály az alábbi feladatokat látja el:

a) elbírálja a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkezõ kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal

végzett tevékenységek iránti kérelmeket (gyártás, forgalmazás, export-import, stb.) és határozattal dönt a

tevékenységi engedély megadásáról,

b) elbírálja az ipari mák eseti (éves) termesztetési engedély iránti kérelmeket – szükség esetén az ENSZ Kábítószer

Ellenõrzõ Szerve bevonásával – és határozattal dönt az engedély megadásáról,

c) elbírálja a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkezõ kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal

végzendõ tudományos kutatás iránti kérelmeket és kiadja a határozatot az eseti kutatási engedély megadásáról,

d) engedélyezi – a közforgalmú és intézeti gyógyszertárak kivételével – a már selejtezett gyógyászati és nem

gyógyászati felhasználással rendelkezõ kábítószerek és pszichotróp anyagok megsemmisítését,

e) nyilvántartja a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkezõ kábítószerek és pszichotróp

anyagokkal végzett tevékenységeket engedélyezõ határozatokat, az engedélyezett kábítószer és pszichotróp

anyag fajtákat és mennyiségét,

f) nyilvántartásba veszi a máknövény, illetve kannabisznövény exportját, illetve importját végzõ, továbbá

mákszalmamaradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végzõ gazdálkodó

szervezetet,

g) közremûködik a gyógyászati felhasználással rendelkezõ kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett

tevékenységek ellenõrzésében, szükség esetén helyszíni ellenõrzést végez,

h) a kábítószerek és pszichotróp anyagok tekintetében nemzeti hatóságként kapcsolatot tart az ENSZ Kábítószer

Ellenõrzõ Szervével és a nemzeti társhatóságokkal,

i) a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatása alapján elkészíti a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással

rendelkezõ kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, exportjára és importjára vonatkozó

összesített negyedéves és éves jelentéseket,

j) a negyedéves és éves jelentéseket az Egységes Kábítószer Egyezményben, valamint a pszichotróp anyagokról és a

pszichotróp anyagok gyártásáról szóló Egyezményben foglaltaknak megfelelõen továbbít az ENSZ Kábítószer

Ellenõrzõ Szerv részére,

k) a gyártók és forgalmazók adatszolgáltatásai alapján megállapítja a tárgyévet követõ évre a gyógyászati és nem

gyógyászati felhasználással rendelkezõ kábítószer-fogyasztás, pszichotrópanyag-fogyasztás becslését,

l) folyamatosan kapcsolatot tart a gyártókkal és forgalmazókkal a kábítószer-fogyasztás és

pszichotrópanyag-fogyasztás becslésének nyomon követése érdekében,

m) továbbítja az l) pont szerinti becslés adatait, valamint az abban bekövetkezett minden változást az ENSZ

Kábítószer Ellenõrzõ Szerve részére

n) gondoskodik a fõosztály honlapjának a jogszabályoknak megfelelõ kialakításáról és karbantartásáról,

o) részt vesz a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekre vonatkozó

jogszabály-koncepciók kidolgozásában.

p) elbírálja a gyógyászati és nem gyógyászati felhasználással rendelkezõ kábítószerek és pszichotróp anyagok eseti

exportálása és importálása iránti kérelmeket, és határozattal dönt az engedély megadásáról,

q) kérelemre igazolást ad ki arról, hogy a kérdéses anyag nem minõsül hazánkban kábítószernek vagy pszichotróp

anyagnak, ezért behozatala vagy kivitele a Hivatal részérõl nem engedélyköteles,
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r) kapcsolatot tart a társhatóságokkal, így különösen a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságával,

valamint az Országos Rendõr-fõkapitánysággal,

s) a kiadott engedélyektõl, illetve a határozatban foglaltaktól eltérõ teljesítés esetén haladéktalanul megteszi a

szükséges intézkedéseket, kapcsolatba lép az érintett nemzeti, valamint nemzetközi társhatóságokkal,

t) nyilvántartja a befizetett igazgatási szolgáltatási díjakat, intézkedik a gazdálkodó felé a be nem fizetett

igazgatásszolgáltatási díjak behajtása érdekében,

u) szükség esetén összeállítja a Hivatal feladatainak ellátásához a szükséges kimutatásokat,

v) korszerû információtechnikai bázis kiépítésével ellátja a Kábítószerügyi Fõosztály ügyfélszolgálati feladatait,

w) az ENSZ nemzetközi kábítószerügyi informatikai rendszeréhez (NDS) való virtuális kapcsolódás feltételeinek

megteremtése érdekében eljár az informatikai rendszerek átvételének és folyamatos alkalmazásának mind

rendszerbeli, mind eszközfejlesztési szempontból való biztosítása tekintetében,

x) gondoskodik a fõosztály által kijelölt kábítószer-felelõsök éves továbbképzésérõl.

III/B/IV. Migrációs és Monitoring Fõosztály
(A hivatalos angol nyelvû elnevezése: Department of Migration and Monitoring)

1. A Migrációs és Monitoring Fõosztály elismerési feladatkörében az alábbi feladatokat látja el:

a) lefolytatja a külföldön szerzett egyes egészségügyi oklevelek, bizonyítványok, egyéb tanúsítványok és felsõfokú

szakirányú szakképesítések elismerésére irányuló eljárást, amelynek keretében:

aa) folyamatos kapcsolatot tart az ügyfelekkel, illetve az érintett hazai és külföldi hatóságokkal

ab) amennyiben szükséges, szakértõt rendel ki a tényállás tisztázása érdekében

ac) szükség esetén az elismerés feltételeként alkalmazkodási idõszak letöltését, vizsga letételét, illetve egyes

esetekben további tanulmányok folytatását írja elõ határozatban az elismerés feltételeként

ad) határozattal dönt az elismerés kérdésében

ae) a kérelmet elutasító határozat elleni jogorvoslat esetén továbbítja az ügyben keletkezett dokumentumokat a

másodfokon eljáró szervnek,

b) lefolytatja a Magyarországon kiállított, vagy Magyarországon elismerésre, illetve honosításra került egyes

egészségügyi oklevelek, bizonyítványok, egyéb tanúsítványok és felsõfokú szakirányú szakképesítések külföldön

– különösen az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában – történõ elismertetéséhez szükséges hatósági

bizonyítványok kiállításához kapcsolódó eljárást,

c) nemzeti hatóságként az egészségügyi diplomák, szakképesítések, felsõfokú szakirányú szakképesítések

elismerése tekintetében kapcsolatot tart az EU illetékes szerveivel, valamint az Európai Gazdasági Térség

társhatóságaival

d) kapcsolatot tart – többek között – a Nyilvántartási Fõosztállyal, az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és

Információs Központjával, a Magyar Orvosi Kamarával, a Magyar Gyógyszerész Kamarával, a Magyar Egészségügyi

Szakdolgozói Kamarával, az Egészségügyi Dolgozók Szakképzõ és Továbbképzõ Intézetével, valamint az

Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal,

e) lefolytatja az egyes mérgezõ termékek felhasználását is magában foglaló szakmai tevékenységek szakmai

gyakorlaton alapuló elismeréséhez, illetve az ilyen tevékenységek tekintetében a szakmai gyakorlatról, továbbá a

tevékenység végzésére való jogosultságról szóló igazolások kiállításához kapcsolódó eljárásokat,

f) adatbázist mûködtet a feladatköréhez kapcsolódó belföldi társhatóságok elérhetõségei és a kapcsolódó

közösségi vívmányok tekintetében.

g) folyamatosan bõvíti és aktualizálja az adatbázisok törzsadatállományait,

h) a fõosztályt megkeresõ személyek részére tájékoztatást, felvilágosítást ad az adatbázisban szereplõ

információkról,

i) ellátja a külföldön felhasználni kívánt orvosi igazolások hitelesítésével kapcsolatos feladatokat,

j) nyilvántartást vezet a befizetett igazgatási szolgáltatási díjakról, szükség esetén intézkedik a be nem fizetett díj

beszedése iránt,

k) az egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a nem gazdasági célú letelepedéssel járó szolgáltatásnyújtás

esetén az elõzetes bejelentési és nyilatkozattételi eljárásban ellátja az elõzetes ellenõrzés végzésével kapcsolatos

feladatokat és szakhatóságként megkeresi az Országos Tisztifõorvosi Hivatalt,
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l) közremûködik a feladatkörébe tartozó szabályozásokhoz kapcsolódó koncepciók kidolgozásában, valamint

jogszabálytervezetek elõkészítésében és véleményezésében,

m) ellátja a fõosztály feladatkörével kapcsolatos elektronikus, telefonos és személyes ügyfélfogadási feladatokat.

2. A Migrációs és Monitoring Fõosztály az egységes egészségügyi ágazati humánerõforrás-monitoringrendszer

mûködtetése során a külön jogszabályokban és projektdokumentumokban foglaltaknak megfelelõen ellátja:

a) az egységes egészségügyi humánerõforrás-monitoringrendszer (a továbbiakban: HMR) mûködtetéséhez

kapcsolódó adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, így különösen:

aa) kialakítja a külön jogszabály szerinti adatszolgáltató szervek adatszolgáltatásához kapcsolódó elektronikus

formanyomtatványokat, amelyeket a Hivatal honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétesz;

ab) folyamatosan együttmûködik az adatszolgáltató szervekkel;

ac) az adatszolgáltató szerveket – amennyiben nem tesznek eleget határidõben a kötelezettségüknek, új határidõ

tûzésével ismételten felhívja az adatszolgáltatás teljesítésére;

ad) a határidõ ismételt elmulasztásának tényérõl értesíti a mulasztó hatóság felügyeleti szervét, és a mulasztás

tényét közzéteszi éves beszámolójában;

b) a HMR mûködtetésével kapcsolatos adatfeldolgozó, -elemzõ, -értékelõ feladatokat, így különösen:

ba) az adatszolgáltató szervektõl érkezett adatokat feldolgozza és beépíti a HMR részét képezõ adatbázisba;

bb) gondoskodik a HMR adatai alapján az éves beszámoló elkészítésérõl, és a miniszteri felterjesztés

elõkészítésérõl;

bc) a miniszter jóváhagyását követõen a beszámolót a Hivatal honlapján haladéktalanul közzéteszi és

gondoskodik annak folyamatos aktualizálásáról;

bd) egyedi megkeresések esetén tájékoztatást nyújt a HMR-ben szereplõ adatok alapján;

be) évente egy alkalommal – szakorvosi szakképesítésenkénti bontásban – az országos, regionális és megyei

szakorvoslétszámra vonatkozó jelentést küld az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés keretszámait

meghatározó külön jogszabály szerinti bírálóbizottság részére;

c) az egészségügyi humánerõforrás monitoring (TÁMOP 6.2.1.) projekttel (a továbbiakban: projekt) kapcsolatos

szakmai feladatokat, így különösen:

ca) elkészíti a projekt benyújtásához szükséges dokumentációt; a költségvetés elõkészítésével kapcsolatban

együttmûködik a Közgazdasági Fõosztállyal;

cb) elõkészíti a projekthez kapcsolódó szerzõdéseket és együttmûködési megállapodásokat, és gondoskodik

ezek nyilvántartásáról és folyamatos aktualizálásáról;

cc) közremûködik a projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolításában;

cd) a támogatási szerzõdésben és a projekt alapító dokumentumban foglaltaknak megfelelõen részt vesz a

projekt megvalósításában;

ce) a projekt keretében létrehozza a HMR adataira épülõ adattárházat, és ellátja az ezzel kapcsolatos elemzõ

feladatokat;

cf) közremûködik a projekt által érintett adatbázisokban szereplõ adatok validálásában;

cg) a támogatási szerzõdésben foglalt gyakorisággal és tartalommal adatokat szolgáltat a projekt

megvalósulásáról, és elõkészíti az elõrehaladási jelentéseket;

ch) folyamatosan kapcsolatot tart a külön jogszabályban meghatározott Irányító Hatósággal és a közremûködõ

szervezettel, továbbá a projekt megvalósulásával érintett egyéb személyekkel, cégekkel és szervezetekkel;

ci) a Közgazdasági Fõosztállyal együttmûködve elõkészíti a kifizetési kérelmeket;

d) a HMR-rel és a projekttel kapcsolatos egyéb feladatokat.

III/B/V. Nyilvántartási Fõosztály
(A hivatalos angol nyelvû elnevezése: Department of Registration)

1. Az alapnyilvántartással kapcsolatosan az alábbi feladatokat látja el:

a) vezeti az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartását,

b) az egészségügyi szakképesítések megszerzésérõl oklevelet, bizonyítványt kiállító oktatási intézmények, továbbá

az egészségügyi szakképesítést elismerõ hatóságok jelentése alapján nyilvántartásba veszi az egészségügyi

szakképesítést szerzett személyeket és arról hatósági bizonyítványt állít ki. Kérelemre hatósági kivonatot állít az

érintett személy alapnyilvántartásban történõ szereplésének tényérõl,

c) gondoskodik az alap-nyilvántartási lapok biztonságos õrzésérõl,
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d) az alapnyilvántartás adataiban bekövetkezett változást az alap-nyilvántartási lapon átvezeti, az elhalálozás tényét

rögzíti és gondoskodik az alap-nyilvántartási lap maradandó értékû iratként történõ megõrzésérõl,

e) az adatállomány hitelességének ellenõrzése érdekében adategyeztetést végez a mûködési nyilvántartással az

alapnyilvántartásba felvételt nyert személyek személyi adatairól, oklevelének számáról, valamint az

alapnyilvántartásba történõ felvétel tényérõl és annak idõpontjáról,

f) értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat az alapnyilvántartásba vett orvosokról, fogorvosokról az orvosi,

bélyegzõ elkészíttetése, adatváltozás esetén cseréje, halál esetén bevonása érdekében,

g) kapcsolatot tart az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjával, és a Migrációs és

Monitoring Fõosztállyal az elismert egészségügyi diplomával, bizonyítvánnyal rendelkezõ személyeknek az

alapnyilvántartásba történõ felvétele céljából,

h) kapcsolatot tart az egyetemek orvosi, fogorvosi, gyógyszerész karaival a végzett hallgatók alapnyilvántartásba

történõ felvétele érdekében, folyamatosan gondoskodik arról, hogy a papír alapú nyilvántartás számítógépen

kerüljön rögzítésre, a korábban manuálisan vezetett alap-nyilvántartási lapokat számítógépen rögzíti,

i) a kérelmet elutasító határozat elleni jogorvoslat esetén – amennyiben saját hatáskörben nem módosítja vagy

nem vonja vissza a határozatát – továbbítja az ügyben keletkezett dokumentumokat a másodfokon eljáró

szervnek,

j) ellátja az alap-nyilvántartási telefonos és személyes ügyfélszolgálati feladatokat,

k) az egységes ágazati humánerõforrás-monitoringrendszert mûködtetése érdekében teljesíti a jogszabály szerinti

adatszolgáltatási kötelezettségét.

2. A mûködési nyilvántartással kapcsolatosan az alábbi feladatokat látja el:

a) vezeti az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek mûködési nyilvántartását,

b) lefolytatja a mûködési nyilvántartásba vételi, megújítási, meghosszabbítási, illetve törlési, törlést követõ

újrafelvételi eljárásokat,

c) gondoskodik a mûködési nyilvántartásba vett személyek hatósági igazolványának kiállításáról,

d) az OEP irányába teljesíti a jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét,

e) kérelemre hatósági bizonyítványt, illetve kivonatot állít ki az érintett személy mûködési nyilvántartásban történõ

szereplésének tényérõl,

f) a mûködési nyilvántartás adataiban bekövetkezett változást a mûködési nyilvántartási lapon átvezeti, az

elhalálozás tényét rögzíti és gondoskodik a mûködési nyilvántartási lap maradandó értékû iratként történõ

megõrzésérõl,

g) az adatállomány hitelességének ellenõrzése érdekében adategyeztetést végez az alapnyilvántartással a

mûködési nyilvántartásba felvételt nyert személyek személyi adatairól, oklevelének számáról, valamint az

alapnyilvántartásba történõ felvétel tényérõl és annak idõpontjáról,

h) gondoskodik a mûködési nyilvántartási lapok biztonságos õrzésérõl,

i) a kérelmet elutasító határozat elleni jogorvoslat esetén – amennyiben saját hatáskörben nem módosítja vagy

nem vonja vissza a határozatát – továbbítja az ügyben keletkezett dokumentumokat a másodfokon eljáró

szervnek,

j) kapcsolatot tart a továbbképzõ intézményekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, az

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjával, a Migrációs és Monitoring Fõosztállyal, a

szakmai kamarákkal, az OEP-pel, az ÁNTSZ-szel, az etikai ügyekben eljáró szervekkel,

k) ellátja a mûködési nyilvántartási telefonos és személyes ügyfélszolgálati feladatokat,

l) az adatvédelmi jogszabályok keretei között adatszolgáltatási feladatot lát el,

m) az érvénytelenített mûködési nyilvántartási igazolványokról – közzététel céljából- tájékoztatja az Egészségügyi

Közlöny szerkesztõségét,

n) közremûködik a feladatkörébe tartozó szabályozásokhoz kapcsolódó koncepciók kidolgozásában, valamint

jogszabálytervezetek elõkészítésében és véleményezésében,

o) az egységes ágazati humánerõforrás-monitoringrendszert mûködtetése érdekében teljesíti a jogszabály szerinti

adatszolgáltatási kötelezettségét.
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III/B/VI. Koordinációs Fõosztály
(A hivatalos angol nyelvû elnevezése: Department of Coordination)

1. A Koordinációs Fõosztály ellátja az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés (a továbbiakban: szakképzés)

pályáztatásának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, így különösen:

a) az iratkezelési szabályzattal összhangban a rezidensi szakképzésre kiírt pályázati felhívásra beérkezõ pályázatokat

érkezteti, regisztrálja,

b) a beérkezett pályázatokat ellenõrzi, a jogszabályban és a pályázati felhívásban elõírtak alapján,

c) a hiányosan, illetve nem a jogszabályban és a pályázati felhívásban meghatározottaknak megfelelõen benyújtott

pályázatok tekintetében határidõ tûzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót,

d) a pályázatokat feldolgozza és az albizottság által kidolgozott szempontrendszer alapján pontszámjavaslattal látja

el, amely alapján elõzetes rangsort állít fel,

e) a pályázatokat szakmánként csoportosítva, pontszámjavaslat szerint rangsorolva megküldi a bírálóbizottság

tagjainak, legkésõbb a bírálóbizottság 3. rendes ülését megelõzõ 8. napig,

f) a pályázatokat szavazásra elõkészíti a bírálóbizottság ülésére,

g) gondoskodik a bírálóbizottság értékelését követõen a pályázatoknak a miniszterhez történõ döntésre

felterjesztésérõl,

h) a miniszteri döntést követõen gondoskodik a pályázóknak a pályázati eredményrõl történõ értesítésérõl,

i) a nyertes pályázókat nyilatkozattételre hívja fel, hogy az elnyert feltételekkel az állást meg kívánják-e hirdetni,

j) a nyertes pályázó által be nem töltött támogatási helyet felajánlja a miniszter által meghatározott pályázati

rangsorban következõ pályázónak,

k) összeállítja – az j) pontban foglaltak lezárását követõen – a miniszter részére az adott évre szóló támogatási

rangsort,

l) az iratkezelési szabályzattal összhangban érkezteti és regisztrálja a felsõoktatási intézményektõl érkezõ rezidensi

pályázatokat,

m) a minisztériumot értesíti azon támogatott szakképzésben részt vevõ jelöltrõl, aki a jogszabályban meghatározott

kötelezettségét megszegi és a szakképzéséhez nyújtott állami támogatás minisztérium részére történõ

megtérítésére köteles,

n) a minisztériumot értesíti azon támogatott szakképzési helyet elnyert munkáltatóról, amely munkáltató a

jogszabályban foglalt, illetve a minisztériummal, továbbá a jelölttel kötött szerzõdési kötelezettségét megszegi,

o) elõkészíti a támogatott szakképzési helyet elnyert munkáltatóknak a minisztériummal kötendõ támogatási

szerzõdés tervezeteit,

p) elkészíti és a Hivatal honlapján közzéteszi a támogatott szakképzési helyet elnyert munkáltatók részére szóló

jelentési és beszámolási formanyomtatványt,

q) együttmûködik a bírálóbizottsággal a rezidensi szakképzés pályáztatásának lebonyolításában,

r) kapcsolatot tart a Migrációs és Monitoring Fõosztállyal, az egészségügyi szolgáltatókkal, és a felsõoktatási

intézményekkel,

s) tájékoztatást nyújt a szakképzés pályáztatásával kapcsolatos megkeresésekre.

2. A Koordinációs Fõosztály ellátja a szakképzés költségvetési forrásának kezelésével kapcsolatos nyilvántartási

feladatokat.

3. A Koordinációs Fõosztály

a) ellátja az egészségügy területén mûködõ szakértõi tevékenységgel összefüggõ hatósági feladatokat,

b) lefolytatja a másodfokú eljárást azon ügyekben, amelyekben elsõ fokon az Országos Tisztifõorvosi Hivatal, az

országos tisztifõorvos vagy az országos tisztifõgyógyszerész járt el,

c) ellátja az egészségügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöki névjegyzékbe

történõ felvétellel, elkészítéssel és kiadással kapcsolatos döntéselõkészítési, valamint a szakmai vizsgabizottság

elnökének megbízásával kapcsolatos döntéselõkészítési feladatokat,

d) részt vesz a feladatkörét érintõ jogszabálytervezetek elõkészítésében és véleményezésében.
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III/B/VII. Közgazdasági Fõosztály
(A hivatalos angol nyelvû elnevezése: Department of Economic Affairs)

1. A Hivatal gazdálkodási feladatait a Közgazdasági Fõosztály látja el, az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési

szervekre vonatkozó, hatályos államháztartási jogszabályok, számviteli elõírások és pénzgazdálkodási szabályok

figyelembevételével.

2. A Közgazdasági Fõosztály költségvetési feladatkörében:

a) elkészíti a Hivatal költségvetési javaslatait;

b) elõirányzat-felhasználási tervet, idõszakos pénzügyi terveket, beszámolókat készít, figyelemmel kíséri a kiemelt

elõirányzatonkénti felhasználásokat;

c) negyedévenként, illetve igény szerint tájékoztatja az elnököt az elõirányzatok alakulásáról és egyben intézkedik

az elõirányzatok szükséges módosítására, a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint;

d) a hatályos jogszabályok szerinti pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat vezet az aktuális számlatükörnek

megfelelõen;

e) ellátja a külföldi kiküldetésekkel összefüggõ pénzügyi nyilvántartást és ügyintézést;

f) kezeli a Hivatal bankszámláit, gondoskodik a Hivatal készpénzforgalmának lebonyolításáról;

g) a Hivatal kötelezettségvállalás-nyilvántartását vezeti ;

h) elkészíti és folyamatosan karbantartja a gazdálkodással és a számviteli renddel összefüggõ szabályzatokat;

i) kapcsolatot tart a felügyeleti szervvel, valamint a MÁK, APEH illetékes szerveivel,

j) ellátja az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzés költségvetési forrásának pénzügyi kezelésével

kapcsolatos feladatokat,

k) ellátja a humánerõforrás-monitoring projekttel kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat.

3. A Közgazdasági Fõosztály gazdálkodási feladatkörében:

a) elkészíti az éves beszerzési tervet, ellátja a közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat;

b) elvégzi a bér- és létszámgazdálkodással összefüggõ elemzéseket, statisztikai adatszolgáltatásokat;

c) a központosított illetményszámfejtés egységes munkaügyi, ügyviteli, eljárási és információs rendszerében a

Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságával együttmûködve ellátja a jogszabályokban elõírt

feladatokat;

d) gondoskodik a foglalkoztatottakat a Ktv., valamint a Közszolgálati Szabályzat szerint megilletõ juttatások

pénzügyi lebonyolításáról (étkezési hozzájárulás, ruházatiköltség-térítés, utazási bérlet, tanulmányi szerzõdések,

segélyek stb.), javaslatot tesz azok mértékére.

4. A Hivatal gazdálkodásának részletes szabályait a 2. számú függelékben felsorolt szabályzatok tartalmazzák.

III/B/VIII. Belsõ ellenõrzés

1. A belsõ ellenõri feladatot ellátó személy vagy szervezet tevékenységét az elnök közvetlen irányítása mellett, a

vonatkozó jogszabályok szerint, éves munkaterv alapján végzi.

2. Feladatai:

a) az ellenõrzési tervben meghatározott ütemben rendszeresen ellenõrzi a Hivatal gazdálkodását, a pénzkezelési

bizonylatok, pénzfelvételek és elszámolások szabályszerûségét, a készpénzellátmány kezelését,

b) az elnök külön utasításának megfelelõen egyes hivatali feladatok ellátásával kapcsolatosan cél- és

témavizsgálatokat végez,

c) a munkatervben meghatározott feladatai mellett rendszeresen ellenõrzi a Hivatal munkatársainak bel- és külföldi

utazásaival, kiküldetéseivel kapcsolatos úti elszámolásokat, ezek személyi jövedelemadó kötelezettségeinek

teljesítését,

d) részt vesz a Hivatal éves leltárfelvételének ellenõrzéseiben, javaslatot tesz a leltár eltérések megszüntetésének

módozataira.

III/B/IX. Jogi képviselõ

1. Tevékenységét az elnök közvetlen irányítása mellett, a vonatkozó jogszabályoknak, illetve feladatkörének

megfelelõen látja el.

2. Jogi képviselõ lehet a 3. pontban foglaltakra figyelemmel – közszolgálati jogviszonyban álló vagy megbízás útján

foglalkoztatott jogi szakvizsgával rendelkezõ jogász.
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3. Feladatai:

a) jogi képviselet (peres és peren kívüli) ellátása, jogi tanácsadás (csak ügyvéd vagy ügyvédi iroda által ellátható

feladat),

b) felülvizsgálja a Hivatal határozatainak tervezeteit, indokolt esetben felhívja a figyelmet a szükséges

változtatásokra, módosításokra,

c) igény szerint elkészíti, véleményezi, felülvizsgálja a Hivatal által kötendõ különféle kötelezettségvállalásokat,

szerzõdéseket, egyéb megállapodásokat és szabályzatokat, belsõ rendelkezéseket,

d) folyamatosan figyelemmel kíséri a Hivatal mûködésére is kiható jogszabályváltozásokat, ezekrõl valamint a

szükséges intézkedésekrõl tájékoztatja az elnököt,

e) biztosítja az EU illetékes szerveivel, bizottságaival, a tagországok megfelelõ hatóságaival való munkakapcsolat

jogi megalapozottságát.

IV.
Mûködési szabályok

A) Általános szabályok

1. A szervezeti egység dolgozója köteles a tudomására jutott hivatalos információt ahhoz az érintett szervezeti

egységhez eljuttatni, amelynek arra feladata elvégzéséhez szüksége van, illetve amely szükség esetén az információ

alapján hivatalból köteles eljárást kezdeményezni.

2. A Hivatal vezetõ beosztású köztisztviselõi – ha jogszabály másként nem rendelkezik:

a) feladat- és hatáskörük gyakorlását – a kötelezettségvállalás kivételével – az alárendeltségükbe tartozó vezetõre

írásban eseti jelleggel vagy visszavonásig átruházhatják;

b) az alárendeltségükbe tartozó személyektõl bármely ügyet magukhoz vonhatnak;

c) az ügyek intézésére – a jogszabályok keretei között – szükség szerint érdemi és eljárási utasítást adhatnak;

d) a jogszabályok keretei között megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják az alárendeltségükbe tartozó

szervezeti egység bármely vezetõje, ügyintézõje által hozott döntést, illetve a döntés megsemmisítését,

megváltoztatását az illetékes vezetõnél kezdeményezhetik.

B) Az ügyintézés általános szabályai

1. Az ügyintézési határidõ – ha az ügy természetébõl más nem következik, vagy a vezetõ másként nem rendelkezik – az

irányadó eljárási szabályokban meghatározott határidõ.

2. Jogszabályban elõírt ügyintézési határidõ hiányában az ügyeket a vezetõ által a feladatok kiadása során megállapított

egyedi ügyintézési határidõn belül kell elintézni. A 22 napos ügyintézési határidõt kell irányadónak tekinteni azokban

az esetekben, ha jogszabály másként nem rendelkezik, illetve ha a vezetõ a teljesítés határidejét nem írta elõ. Minden

olyan feladatnál és esetben, amikor az ügyintézés során közbensõ intézkedéseket (kivizsgálás, információk és adatok

gyûjtése, tájékozódás, koordinált állásfoglalás kialakítása) kell végezni, egyedi ügyintézési határidõt szükséges

meghatározni. A megállapított belsõ határidõ módosítására az jogosult, aki azokat megállapította, illetve annak

felettese. Az ügyintézési határidõket a hivatali érkeztetés idõpontjától kell számítani.

3. Az 1. és a 2. pont szerinti határidõk nem vonatkoznak a “sürgõs” (S) jelzésû iratokra, amelyeket soron kívül, de

legkésõbb az ügyiraton jelzett határidõn belül kell elintézni.

4. A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy az ügyek határidõben történõ elintézéséért, illetõleg

annak elmulasztásáért felelõs személy megállapítható legyen.

5. Az ügyintézésért felelõs az eljárás során a következõ feladatokat látja el:

a) áttanulmányozza az ügyre vonatkozó iratokat és más információt tartalmazó anyagokat, szükség szerint

intézkedik az ügyben elõzõleg keletkezett iratok pótlólagos összegyûjtésérõl, csatolásáról;

b) amennyiben az ügyben más szervezeti egység álláspontjának bekérése szükséges, errõl indokolt esetben

felettesét külön tájékoztatja, az egyeztetést az illetékessel szóban, szükség szerint írásban elvégzi;

c) az ügyben folytatott jelentõsebb tárgyalásról, értekezletrõl, megbeszélésrõl, szóbeli megállapodásról,

egyeztetésrõl feljegyzést készít és azt az ügyiratban elhelyezi, fontosabb ügyeknél a lényeges vezetõi

utasításokat – indokolt esetben – az ügyiratra, illetve az ügyet kísérõ lapon külön feljegyzi;
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d) megállapításait, javaslatát az ügyiratban röviden összegzi és elkészíti a kiadmány tervezetét;

e) az ügyiratot kiadmányozza, vagy továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz;

f) az elõadói ívre feljegyzi a kezelõi és kiadói utasításokat.

6. A kiadmányozásra elõkészített ügyiratokat – ha a közvetlen vezetõ másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell

felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. Különösen indokolt esetben a köztisztviselõ közvetlenül fordulhat az

elnökhöz.

7. A felettes vezetõ rendelkezése alapján a köztisztviselõk kötelesek olyan ügynek az intézésére is, amely e szabályzat,

illetve az ügyrend vagy a munkaköri leírás szerint más szervezeti egység, vezetõ vagy ügyintézõ feladatkörébe tartozik.

Ilyen esetben az ügyben egyébként hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egység, illetõleg ügyintézõ tájékoztatásáról a

munkát elrendelõ gondoskodik.

8. Az ügyiratok kezelésének részletes szabályait az iratkezelési szabályzat tartalmazza.

C) A kiadmányozási jog gyakorlása

1. A kiadmánytervezeteket az arra jogosult vezetõ, illetve aláírási joggal felruházott ügyintézõ kiadmányozhatja. A

kiadmányozás magában foglalja:

a) az írásbeli intézkedés (véleménynyilvánítás, közbeesõintézkedés-tervezet, stb.) kiadásának;

b) az érdemi állásfoglalásnak és döntésnek;

c) külön erre irányuló utasítás esetében az ügyirat irattárba helyezésének jogát.

2. Az elnök kiadmányozza

a) az EüM, az egyéb állami szervek, valamint a bíróságok részére küldött ügyiratokat,

b) az EU illetve a nemzetközi szervezetek vezetõ tisztségviselõinek küldött ügyiratokat,

c) a tárcaközi egyeztetésekre érkezett anyagokkal kapcsolatos véleményt, valamint

d) mindazon ügyekben keletkezett iratokat, ahol jogszabály a Hivatal vezetõjét nevesíti, továbbá mindazon iratokat,

amelyeknek a kiadmányozási jogát magának tartotta fenn.

3. A szervezeti egységek vezetõi közigazgatási (hatósági) ügyekben a fõosztály feladatkörébe tartozó elsõ- és másodfokú

döntéseket írhatják alá azon iratoknak a kivételével, ahol jogszabály a Hivatal vezetõjét nevesíti.

A szervezeti egységek vezetõi egyebekben a hatáskörükbe tartozó olyan ügyekben gyakorolják az aláírási jogot,

amelyekben az nincs az elnök részére fenntartva.

4. A szervezeti egységeken belüli egyéb aláírási jog gyakorlását a szervezeti egység vezetõje az ügyrendben vagy a

munkaköri leírásokban vagy írásbeli meghatalmazásban szabályozza.

5. Gazdálkodási jellegû vagy ilyen kihatású ügyekben a kiadmányozási, illetõleg a kötelezettségvállalási, utalványozási,

ellenjegyzési, érvényesítõi jog az irányadó szabályzatokban foglaltak megtartásával gyakorolható.

6. Az ügyiratot irattárba az ügyintézõ helyezheti, ha az ügyre vonatkozóan a kiadmányozási jog gyakorlója ezt a jogot

magának nem tartotta fenn.

7. A kiadmányozási jog részletes szabályait a Hivatal Iratkezelési Szabályzata határozza meg.

D) A Hivatal képviselete

A Hivatalt – a jogi képviselet kivételével – az elnök képviseli. Az elnök távolléte esetén az elnökhelyettes, vagy az elnök

által kijelölt személy képviseli a Hivatalt.

E) Helyettesítési rend

Az elnök feladatait – az elnök által meghatározott körben – az elnök távolléte esetén az elnökhelyettes látja el azzal,

hogy az elnök esetenként a fõosztályvezetõk valamelyikét, illetve a Hivatal más köztisztviselõjét is megbízhatja

egy-egy konkrét ügyben a helyettesítéssel.

F) A sajtóval és a tömegtájékoztatást végzõ szervekkel való kapcsolattartás rendje

Az elnök, vagy az adott ügyben általa kijelölt személy az egységes, összehangolt tájékoztatás érdekében tájékoztatja a

nyilvánosságot a Hivatal tevékenységérõl, az állampolgárokat érintõ kérdésekrõl.
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G) A munkakör átadás-átvétele rendjének szabályai

1. A munkakörök átadás-átvételét az egyes munkakörökben bekövetkezõ személyi változások, valamint tartós távollét

(várhatóan 6 hónapot meghaladó) esetén kell végrehajtani.

2. A munkakört a munkakör ellátására kinevezett új köztisztviselõnek vagy a munkakör helyettesítésével megbízott

köztisztviselõnek kell átadni, új kinevezés vagy helyettesítési megbízás hiányában a munkakört a közvetlen vezetõnek

kell átadni.

3. A munkakör átadás-átvételét jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az átadás-átvétel helyét, idõpontját, tárgyát,

b) az átadásra kerülõ munkakör szakmai feladatait, a vonatkozó munkaköri leírást,

c) a folyamatban levõ fontosabb feladatok felsorolását és az azok végrehajtásának helyzetére vonatkozó adatokat,

az elért eredményeket, a mutatkozó hiányosságokat,

d) az átadásra kerülõ iratanyagokat, utasításokat, tervek, szabályzatok, leltári tárgyak jegyzékét,

e) az átadónak és az átvevõnek a jegyzõkönyv tartalmával, megállapításaival kapcsolatos esetleges észrevételeit,

megállapításait.

4. A munkakör átadás-átvételi jegyzõkönyvét három példányban kell elkészíteni, azt az átadó és az átvevõ köztisztviselõ,

valamint közvetlen munkahelyi vezetõjük írja alá. A jegyzõkönyv egy-egy példányát a munkakört átadó és átvevõ

köztisztviselõk, valamint a közvetlen vezetõ kapják meg.

H) Az utasítási jog gyakorlásának szabályai

1. A Hivatalon belül a vezetõi utasítások írásbeliek és szóbeliek lehetnek.

2. Az írott formában megjelenõ normatív jellegû utasítások elõkészítése a 3. pontban foglaltak szerint történik.

3. Az elnöki utasítások kiadását a tárgykör szerinti illetékes szervezeti egység vezetõje készíti elõ, nyilvántartását az elnöki

titkárság végzi.

I) Az ellenõrzési jog gyakorlása

Az ellenõrzési jog gyakorlása az alábbi formákban történik:

a) vezetõi ellenõrzés: a szervezeti egységek vezetõi és az irányítással megbízott munkatársak ellenõrzési jogukat – az

általános jelentési kötelezettség szabályainak betartása mellett – közvetlenül és folyamatosan gyakorolják. Az

ellenõrzési tevékenység tételes feladat- és hatásköri szabályozását a munkaköri leírás tartalmazza;

b) munkafolyamatokba épített ellenõrzés: a szakmai, gazdasági, ügyviteli folyamatokat úgy kell megszervezni, hogy

a végrehajtó mûveletek közé olyan ellenõrzési mûveleteket is be kell iktatni, amelyek a folyamat

szabályosságának és célszerûségének megállapítását szolgálják, valamint a keletkezõ adatok valódiságáról való

meggyõzõdést segítik elõ;

c) belsõ ellenõrzés: a Hivatal belsõ ellenõrzési munkaterve alapján, illetve az elnök elrendelése alapján történik.

J) Bélyegzõhasználat

1. A Hivatal hivatalos tevékenysége során jogosult az elnevezésének megfelelõ – a Magyar Köztársaság címerével ellátott

és nyilvántartásba vett – kör- és fejbélyegzõt használni. A Hivatal hivatalos körbélyegzõje: Egészségügyi Engedélyezési

és Közigazgatási Hivatal (középen a Magyar Köztársaság címerével).

2. A hivatalos bélyegzõ lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokon lehet használni.

3. A bélyegzõkrõl a Hivatal nyilvántartást vezet. A bélyegzõk lenyomatát a 3. számú függelék tartalmazza.
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K) Hivatalos logó használata

A Hivatal hivatalos tevékenysége során jogosult az alábbi hivatalos logó használatára:

L) Értekezletek

Az elnök szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal a Hivatal dolgozóinak teljes vagy szûkebb köre részére

munkaértekezletet hív össze az aktuális feladatok, határidõk meghatározása megbeszélése, értékelések stb. céljából.

Sürgõs vagy rendkívüli feladat(ok) esetén rendkívüli értekezlet is tartható.

M) Az ügyfélfogadás rendje

1. A Hivatal feladatkörében fõosztályonként (kivéve Közgazdasági Fõosztály, Koordinációs Fõosztály) önálló

ügyfélszolgálatokat mûködtet, az ügyfelek részére félfogadási idõt határoz meg és tesz közzé közleményben, illetõleg

a Hivatal internetes honlapján.

2. A Hivatal ügyfélfogadási ideje: kedd, csütörtök: 9–11, továbbá 13–15 óra.

3. Indokolt esetben az elnök utasítására a 2. pontban foglalt ügyfélfogadási idõtõl el lehet térni. Az ügyfélfogadási idõ

módosításával kapcsolatos információkat a Hivatal honlapján elõzetesen közzé kell tenni.

N) A Hivatal személyi állománya és munkarendje

1. A Hivatal dolgozói köztisztviselõk.

2. A munkaidõ heti 40 óra, amelynek napi megoszlása a következõ: hétfõtõl csütörtökig: 8–16.30 óráig, pénteken:

8–14 óráig.

3. Az étkezési idõ naponta 30 perc, amely a törzsidõben kerül kiadásra.

O) A szabadság igénybevételének rendje

A szabadságot a Hivatal mûködõképességének figyelembevételével, az esedékesség évében kell kiadni az elnök által

jóváhagyott szabadságolási terv alapján.

V.
A Hivatal által ellátható egyéb tevékenységek

1. A Hivatal alaptevékenységének teljes körû ellátása mellett, szabad kapacitásának kihasználásával kiegészítõ, valamint

– az alapító okiratában meghatározott arányban – kisegítõ és vállalkozói tevékenységet végezhet.

2. A A kisegítõ tevékenység mértéke nem haladhatja meg a Hivatal éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

3. vállalkozási tevékenység mértéke nem haladhatja meg a Hivatal éves összes kiadásteljesítésének 25,0%-át.

4. Ellátható vállalkozási tevékenységek:

– az adatvédelmi jogszabályok keretei között végzett adatszolgáltatás, adatelemzés,

– kiadványok, útmutatók kiadása,
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– oktatási tevékenység, vizsgáztatás, képzések, továbbképzések szervezése,

– tudományos, szakmai rendezvények, bemutatók és kiállítások megszervezése.

VI.
Szabályzatok és egyéb kiegészítõ dokumentumok

A Hivatal mûködésével kapcsolatos, a jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat mellett kötelezõen alkalmazandó

szabályzatokat és egyéb dokumentumokat a 2. számú függelék tartalmazza.

VII.

A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét, a vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettséggel járó munkaköröket a

4. számú függelék tartalmazza.

1. számú függelék a 3/2010. (II. 26.) EüM utasítás mellékletéhez
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2. számú függelék a 3/2010. (II. 26.) EüM utasítás mellékletéhez

Szabályzatok és egyéb kiegészítõ dokumentumok

I. a) Számviteli politika és számlarend,

b) Gazdálkodási szabályzat,

c) Pénzkezelési szabályzat,

d) Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata,

e) Eszközök és források értékelési szabályzata,

f) Közszolgálati szabályzat,

g) Elévült, feleslegessé vált használaton kívüli tárgyi eszközök selejtezésének, és hasznosításának szabályzata,

h) EEKH által kötendõ megbízási és vállalkozási szerzõdések elõkészítésének, megkötésének, nyilvántartásának,

módosításának és megszüntetésének eljárási rendjérõl szóló szabályzat

i) EEKH számlázási szabályzata,

j) EEKH közigazgatási hatósági eljárások során érvényesítendõ költségek viselésérõl szóló szabályzat

k) Iratkezelési szabályzat és irattári terv,

l) Adatvédelmi szabályzat,

m) Tûzvédelmi szabályzat (Országos Gyógyszerészeti Intézet szabályzata),

n) A külföldi kiküldetés engedélyezésérõl és a külföldi kiküldetést teljesítõk költségtérítésérõl szóló szabályzat,

o) Reprezentációról szóló szabályzat,

p) Üdülési hozzájárulás igénybevételének feltételérõl szóló szabályzat,

q) Az informatikáról szóló szabályzat,

r) Az informatikai biztonságról szóló szabályzat,

s) Szabálytalanságok kezelésének szabályzata,

t) Kockázatkezelési szabályzat,

u) Önköltség-számítási szabályzat

ü) A folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés (FEUVE) szabályzata

v) A mobiltelefon-használatról és költségek elszámolásáról szóló szabályzat

w) Iskolakezdési támogatás igénybevételérõl szóló szabályzat

x) A Hivatal munkarendje,

y) Kötelezettségvállalási szabályzat,

z) Munkavédelmi szabályzat.

II. a) A szerzõi jogvédelem alá esõ termékek használatáról szóló szabályzat

b) Belsõ ellenõrzési szabályzat,

c) Esélyegyenlõségi szabályzat.

3. számú függelék a 3/2010. (II. 26.) EüM utasítás mellékletéhez

Bélyegzõlenyomat

Az EEKH elnöki bélyegzõi:

1. Magyar nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, ELNÖK

– középen a Magyar Köztársaság címere

2. Magyar nyelvû kis méretû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

– középen a Magyar Köztársaság címere

Az EEKH elnöki titkárságának bélyegzõi:
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3. Magyar nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

– a belsõ körben: elnöki titkárság

– középen a Magyar Köztársaság címere

Az EEKH Orvostechnikai Fõosztályának bélyegzõi:

4. Magyar nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

– a belsõ körben: Orvostechnikai Fõosztály

– középen a Magyar Köztársaság címere.

Az EEKH Kábítószerügyi Fõosztályának bélyegzõi:

5. Magyar nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal,

– a belsõ körben: Kábítószerügyi Fõosztály

– középen a Magyar Köztársaság címere.

6. Angol nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: OHAAP Department of Narcotic Drugs Control

– a belsõ körben: Hungary

– középen a Magyar Köztársaság címere.

7. Angol nyelvû mélynyomású körbélyegzõ (száraz):

– a külsõ körben: OHAAP Department of Narcotic Drugs Control

– a belsõ körben: Hungary

– középen a Magyar Köztársaság címere.

Az EEKH Migrációs és Monitoring Fõosztályának bélyegzõi:

8. Magyar nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

– a belsõ körben: Migrációs és Monitoring Fõosztály

– középen a Magyar Köztársaság címere

Az EEKH Nyilvántartási Fõosztályának bélyegzõi:

9. Magyar nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

– a belsõ körben: Nyilvántartási Fõosztály

– középen a Magyar Köztársaság címere

Az EEKH Koordinációs Fõosztályának bélyegzõi:

10. Magyar nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

– a belsõ körben: Koordinációs Fõosztály

– középen a Magyar Köztársaság címere

Az EEKH Közgazdasági Fõosztályának bélyegzõi:
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11. Magyar nyelvû körbélyegzõ (lila):

– a külsõ körben: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

– a belsõ körben: Közgazdasági Fõosztály

– középen a Magyar Köztársaság címere

4. számú függelék a 3/2010. (II. 26.) EüM utasítás mellékletéhez

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkakörök

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnyt.) 3. §

(1)–(3) bekezdésében felsorolt feladatokat ellátó, tisztséget, illetve munkakört betöltõ személy (a továbbiakban:

kötelezett) a Vnyt.-ben meghatározott esetekben a Vnyt.-ben rögzített adattartalommal és gyakorisággal köteles

nyilatkozatot (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat) tenni a saját és a vele egy háztartásban élõ hozzátartozók

(a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élõ szülõ, gyermek, a házastárs gyermeke, ideértve az

örökbefogadott és a nevelt gyermeket is) jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetérõl.

1. Évente kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni a Hivatal közbeszerzési eljárásában részt vevõk a Vnyt. 3. §

(1) bekezdésének b) pontja alapján:

– a Közgazdasági Fõosztály közbeszerzési feladatokat ellátó köztisztviselõi,

– a közbeszerzési eljárásában részt vevõ köztisztviselõ (jogász).

2. Kétévenként köteles – amennyiben önállóan vagy testület tagjaként nem lát el olyan feladatot, illetve nem tölt be

olyan munkakört, melyre a Vnyt. gyakoribb vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elõ – vagyonnyilatkozatot tenni

a Vnyt. 3. § (1) bekezdésének c) pontja és a 3. § (3) bekezdés e) pont eb) pontja alapján:

– a Közgazdasági Fõosztály vezetõje,

– a belsõ ellenõr,

– azon személyek, akik a hivatal elõirányzatai felhasználásával, ellenõrzésével, döntésre való elõkészítésével

kapcsolatos feladatokat látják el,

– a hivatal pénzügyi, technikai és utaztatással kapcsolatos koordinációs feladatokat ellátó köztisztviselõje, valamint a

nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai és protokollfeladatokat ellátó köztisztviselõje.

3. Ötévenként köteles vagyonnyilatkozatot tenni – amennyiben nem lát el olyan feladatot, illetve nem tölt be olyan

munkakört, melyre a Vnyt. gyakoribb vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elõ:

[Vnyt. 3. § (2) bekezdés c) pont]:

– az 1. és 2. pontban felsorolt vezetõkön kívül a hivatal valamennyi fõosztályvezetõje, fõosztályvezetõ-helyettese és

osztályvezetõje,

[Vnyt. 3. § (2) bekezdés d) pont]:

– az 1. és 2. pontban meghatározott munkakört betöltõkön kívül a hivatal valamennyi C típusú nemzetbiztonsági

ellenõrzésre kötelezett köztisztviselõje (a Hivatal Kábítószerügyi Fõosztályának vezetõje).

Az egészségügyi miniszter 4/2010. (III. 3.) EüM utasítása az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 7/2009. (XII. 23.) EüM utasítás
módosításáról

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 2. §

(1) bekezdésének d) pontjában, valamint 74. §-ának (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következõ utasítást adom ki:

1. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 7/2009. (XII. 23.)

EüM utasítás Melléklete IV. fejezet 3. pontjának 3.5. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.5. Fõosztályvezetõ-helyettes, osztályvezetõ – indokolt esetben, egyes meghatározott ügyekben – a fõigazgató

külön felhatalmazása alapján is jogosult kiadmányozásra, amely nem érinti a fõosztályvezetõ-helyettes, az
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osztályvezetõ munkaköre ellátása szerinti, a szervezeti egység ügyrendjében meghatározott kiadmányozási

jogosultságát.”

2. § Ez az utasítás a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételét követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ

napon hatályát veszti.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

Az egészségügyi miniszter 5/2010. (III. 3.) EüM utasítása az Egészségügyi Minisztériumban,
valamint az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szerveknél adható
2010. évi cafeteriajuttatásokról szóló 1/2010. (I. 8.) EüM utasítás módosításáról

1. § Az Egészségügyi Minisztériumban, valamint az egészségügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási

szerveknél adható 2010. évi cafeteriajuttatásokról szóló 1/2010. (I. 8.) EüM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. §

(1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az állami vezetõket, a köztisztviselõket – a prémium évek programban részt vevõk és a különleges foglalkoztatási

állományba helyezettek kivételével –, és a munkavállalókat megilletõ cafeteriajuttatások éves keretösszegét

(a továbbiakban: éves keretösszeg) a következõk szerint határozom meg]

„b) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál

ba) 2010. január és február hónapra bruttó 579 000 Ft/fõ idõarányos része (azaz bruttó 48 250 Ft/fõ/hó),

bb) 2010. március–december hónapokra bruttó 378 600 Ft/fõ idõarányos része (azaz bruttó 31 550 Ft/fõ/hó)”

2. § (1) Ez az utasítás a 2010. március 1-jén lép hatályba és 2010. április 1-jén hatályát veszti.

(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat felhívja a cafereriajuttatásra jogosult köztisztviselõjét, hogy az

Utasítás 6. §-ától eltérõen a cafeteriajuttatások választására vonatkozó, ezen utasítás hatálybalépését megelõzõen tett

nyilatkozatát 2010. március 15-éig az Utasítás jelen utasítás 1. §-ával megállapított 2. § (1) bekezdésének b) pontja

szerinti keretösszegnek megfelelõen módosítsa, illetve nyilatkozatát a jelen utasítással megállapított keretösszeg

szerint pótolja.

Budapest, 2010. február 25.

Dr. Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter
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IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

Az egészségügyi miniszter 3/2010. (II. 18.) EüM tájékoztatója
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok
5.0 verzióhoz kapcsolódó besorolási táblázatok egybeszerkesztett változatának közzétételérõl*

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM

rendelet 3. számú mellékletében foglalt homogén betegségcsoportok 5.0 verziójához kapcsolódó Besorolási

Kézikönyv IV/A. besorolási táblázatok – aktívfekvõbeteg-ellátás fejezetét a 2010. január 31-ig történt módosításaival

egységes szerkezetbe foglaltan e tájékoztató melléklete szerint közzéteszem.

Dr. Székely Tamás s. k.,

egészségügyi miniszter

V. RÉSZ
Közlemények

VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár

közleményei

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

* A tájékoztató mellékletét a lapszámhoz tartozó CD tartalmazza.
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Szerkeszti az Egészségügyi Minisztérium, Jogi, Közigazgatási és Kormányzati Koordinációs Fõosztály.
Szerkesztõség: 1054 Bp., Arany János utca 6–8. Telefon: 795-1347. Fax: 795-0192.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi B. u. 6., 1394 Budapest 62. Pf.: 357, vagy faxon: 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), valamint a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.
Megjelenik havonta kétszer. 2010. évi éves elõfizetési díj: 45 612 Ft, fél évre: 22 806 Ft. Egy példány ára: 2040 Ft.
A pályázati hirdetésektõl eltérõ hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik.
Amennyiben a megrendelõ a hirdetésében emblémát kíván megjelentetni, azt tartozik a megrendeléséhez fotózásra alkalmas
módon mellékelni.
HU ISSN 1419-029X

Formakészítés: Sprint Kft.
10.0621 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-
léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-
küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-
dünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó
által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,
1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 176 400 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 32 004 Ft/év

Belügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 47 376 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 36 288 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 54 180 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 11 088 Ft/év
Bûnügyi Szemle 14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.

Ára: 18 480 Ft + áfa.
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**** Főcsoport: 01  Idegrendszeri megbetegedések 

  **** 01 001A Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt 

BETEGSÉGEK "A" 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BETEGSÉGEK "B" 
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. 
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. 
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata 
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
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 
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. 
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata 
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata 
Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban 
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 
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Q8581 Hemangioblastoma cerebelli 
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális 
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
50122 Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist műtét 
50130 Műtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás 
50131 Cryothalamotomia 
50132 Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban 
50147 Hemispherectomia 
5014A Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás 
5014B Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása 
5014C Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása 
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res. 
5014H Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással 
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása 
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv. 
5014L Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici 
50204 Kombinált craniofacialis dysostosis műtéte 
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja 
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv. 
50590 Mellékveseállomány transplantatioja az agyba 
50591 Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba 
50740 Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása 
50754 Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás 
52074 Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. műtétje 
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át 
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől 
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio 
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja 
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése 
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
37288 Agyi gammasugár-sebészet 

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 01 001B Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt 

BETEGSÉGEK 
S0200 A koponyaboltozat törése 
S0210 A koponyaalap törése 
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései 
S0271 Koponyacsontok többszörös törései 
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései 
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n. 
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése 
S0410 A n. oculomotorius sérülése 
S0420 A n. trochlearis sérülése 
S0430 A n. trigeminus sérülése 
S0440 A n. abducens sérülése 
S0450 A n. facialis sérülése 
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése 
S0470 A n. accessorius sérülése 
S0480 Más agyidegek sérülése 
S0490 K.m.n. agyideg sérülése 
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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 
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal 
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja 
5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja 

  **** 01 001C Speciális intracranialis műtétek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK "A" 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BETEGSÉGEK "B" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 001A csoportjában! 

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 01 001F Agykamrai shunt revízió 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50240 Ventricularis           shunt revisioja 

  **** 01 002A Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve 001B,002B csoport diagnózisai! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia 
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia 
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása 
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása 
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások 
50120 Praefrontalis leukotomia 
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio 
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri 
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja 
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után 
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri 
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri 
50145 Res.abscessus cerebellaris 
50146 Lobectomia cerebri 
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása 
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje 
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5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio 
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása 
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással 
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása 
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje 
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica 
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect. 
50214 A.meningea lekötése, resectioja 
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio 
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass 
50220 Ventriculo-cysternostomia  (Torkildsen műtét) 
50230 Ventriculo-atrialis     shunt beültetés 
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés 
50232 Ventriculo-cavalis      shunt beültetés 
50292 Optochiasmalis arachnolysis 
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia 
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio 
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia 
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio) 
51604 Transcranialis orbita feltárás 

  **** 01 002B Nagy intracranialis műtétek 18 év felett, trauma miatt 

BETEGSÉGEK 
S0200 A koponyaboltozat törése 
S0210 A koponyaalap törése 
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései 
S0271 Koponyacsontok többszörös törései 
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései 
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n. 
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése 
S0410 A n. oculomotorius sérülése 
S0420 A n. trochlearis sérülése 
S0430 A n. trigeminus sérülése 
S0440 A n. abducens sérülése 
S0450 A n. facialis sérülése 
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése 
S0470 A n. accessorius sérülése 
S0480 Más agyidegek sérülése 
S0490 K.m.n. agyideg sérülése 
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 
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia 
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia 
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása 
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása 
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri 
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50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri 
50145 Res.abscessus cerebellaris 
50146 Lobectomia cerebri 
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása 
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica 
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect. 
50214 A.meningea lekötése, resectioja 
50217 Frontobasalis sérülés ellátása 
50218 Laterobasalis sérülés ellátása 

  **** 01 002C Nagy intracranialis műtétek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia 
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia 
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása 
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása 
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások 
50120 Praefrontalis leukotomia 
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio 
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri 
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja 
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után 
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri 
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri 
50145 Res.abscessus cerebellaris 
50146 Lobectomia cerebri 
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása 
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje 
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio 
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása 
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással 
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása 
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje 
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica 
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect. 
50214 A.meningea lekötése, resectioja 
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio 
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass 
50220 Ventriculo-cysternostomia  (Torkildsen műtét) 
50230 Ventriculo-atrialis     shunt beültetés 
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés 
50232 Ventriculo-cavalis      shunt beültetés 
50292 Optochiasmalis arachnolysis 
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia 
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio 
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia 
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio) 
51604 Transcranialis orbita feltárás 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása 
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  **** 01 003E Rutin intracranialis műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt 
16980 Ventriculoscopia, intracraniális 
34473 Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt 
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain 
50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás 
50102 Intracraniális tumor cysta punctiója 
50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a 
50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis 
50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio 
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage 
50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage 
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás 
50117 Subduralis haematoma eltávolítása 
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása 
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio 
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás 
50200 Impressiós koponyatörés ellátása 
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal 
50210 Duraplastica (cranialis) autolog 
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog 
50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage 
81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése 

  **** 01 003F Agyállományi és kamrai vérömlenyek ellátása műtéttel és fibrinolysissel 

BETEGSÉGEK 
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 
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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain 
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50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage 
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása 
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása 
50130 Műtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88116 Agyállományi és agykamrai vérömleny helyi litikus kezelése 

  **** 01 0040 Speciális gerinc-, gerincvelőműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50291 Transoralis dens resectio 
50321 Percutan stereotacticus chordotomia 
50335 Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása 
50337 Intramedullaris tumorok exstirpatioja 
50343 Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.műtét 
53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio 
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio 
58032 Dissectomia thor., costo-transversect.s.facetectomia 
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés 
58108 Lumb.retrop. feltárás csitest.tu.res.+fixatio 
5810H Gerinc belső rögzítése 

  **** 01 0050 Nagy gerinc-, gerincvelőműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50302 Decompressio spinalis anterior 
50303 Decompressio spinalis anterolateralis 
50311 Radicotomia spinalis intraduralis 
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv. 
50320 Chordotomia laminectomiával 
50322 Longitudinalis myelotomia 
50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt 
50332 Syringo-peritonealis shunt 
50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása 
50336 Cauda-tumorok eltávolítása 
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio 
50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is) 
50390 Spinalis neuropacemaker implantatio 
53990 Decompressio arteriae vertebralis 
58030 Discectomia anterior cervicalis 
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez 
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio 
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása 
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét) 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
5810G Steffee lemezelés 
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis 
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5810M Spondylodesis ventrodorsalis 
5810P Spondylodesis-PLIF 
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel 
86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése 

  **** 01 0060 Rutin gerinc-, gerincvelőműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia 
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia 
50310 Radicotomia spinalis extraduralis 
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio 
50330 Gerincvelői cysta incisioja 
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia 
50341 Spinalis dura-graft 
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio 
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia 
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis 
50360 Lumbalis liquordrainage 
50361 Lumbo-peritonealis shunt 
50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel 
50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
5810B Harrington műtét 
5810C Luque műtét 
5810D Jacobs-mutet 
5810E Rovátkolt lemezelés 
5810N Spondylodesis translaminaris 
84112 Crutchfield-húzás 

  **** 01 007A Extracranialis érműtétek DSA-val 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53800 Carotis embolectomia 
53811 TEA subclavia 
5381A TEA vertebralis 
5381B TEA anonyma 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
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5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33031 Központi IR extracranialis és intracranialis ereinek DSA-ja 

  **** 01 007B Extracranialis érműtétek DSA nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53800 Carotis embolectomia 
53811 TEA subclavia 
5381A TEA vertebralis 
5381B TEA anonyma 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 

  **** 01 008A Plexus brachialis műtétei 

BETEGSÉGEK 
G5400 Plexus brachialis rendellenességek 
G5420 Nyaki gyök-rendellenességek m.n.o. 
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n. 
S1430 A karfonat sérülése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítása 
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50422 Sutura epi et perineuralis nervi 
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis 
50433 Adhaesiolysis plexus brachialis 
50450 Transpositio nervi periferialis 

  **** 01 008B Plexus brachialis komplikált műtétei 

BETEGSÉGEK 
S1430 A karfonat sérülése 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50423 Reanastomosis nervorum 
50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata 
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog) 
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális 

  **** 01 009C Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri nagy műtétek (kivéve: plexus brachialis) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50412 N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv. 
50451 Transpositio nervi facialis 
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis 
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis 

  **** 01 010A Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb idegrendszeri rutinműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50400 Excisio nervi intercostalis 
50401 Trigeminus ág exhairesise 
50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása 
50404 Gasser dúc percutan roncsolása 
50405 Nervus accessorius neurotomia 
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből 
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50422 Sutura epi et perineuralis nervi 
50423 Reanastomosis nervorum 
50432 Carpal tunnel felszabadítás 
50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis 
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei 
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ) 
50450 Transpositio nervi periferialis 
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális 
50471 Sympathectomia thoracalis chemica 
50492 Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás) 
50510 Sympathectomia thoracalis 
50511 Sympathectomia lumbalis 
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis 
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque 
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.) 
50530 Sutura nervi (para)sympathici 
57781 Resectio costae primae 
57785 Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis 
58311 Scalenotomia 

  **** 01 010B Perifériás idegrevíziós műtétek 

BETEGSÉGEK 
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése 
S0410 A n. oculomotorius sérülése 
S0420 A n. trochlearis sérülése 
S0430 A n. trigeminus sérülése 
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S0440 A n. abducens sérülése 
S0450 A n. facialis sérülése 
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése 
S0470 A n. accessorius sérülése 
S0480 Más agyidegek sérülése 
S0490 K.m.n. agyideg sérülése 
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 
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 
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 
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 
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 
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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog) 
50450 Transpositio nervi periferialis 
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv. 
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás) 
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  **** 01 0110 Gerincvelő, ideggyök, cauda equina betegségek, sérülések 

BETEGSÉGEK 
G8220 Paraplegia k.m.n. 
G8230 Petyhüdt tetraplegia 
G8240 Spasticus tetraplegia 
G8250 Tetraplegia k.m.n. 
G8300 Felső végtag kétoldali bénulása 
S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával 
S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései 
S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája 
S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései 
S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája 
S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése 
S3420 Ágyéki és kereszttáji ideggyök sérülése 
S3430 A cauda equina sérülése 
T08H0 Gerinctörés, szintje nem meghatározott 
T0930 A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben 

  **** 01 012E Idegrendszeri daganatok 

BETEGSÉGEK 
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
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, csipô 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. 
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. 
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata 
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata 
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C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata 
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban 
D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata 
D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája 
D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája 
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. 
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata 
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata 
D3562 A glomus jugulare paraganglion jóindulatú daganata 
D3563 A glomus tympanicum paraganglion jóindulatú daganata 
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata 
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. 
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata 
D7602 Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével 
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  **** 01 013A Degeneratív idegrendszeri betegségek komplex átvizsgálással 

BETEGSÉGEK 
G10H0 Huntington-kór 
G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann] 
G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás 
G1220 Mozgató neuron megbetegedés 
G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák 
G20H0 Parkinson-kór 
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 
G2410 Idiopathiás familiaris dystonia 
G2420 Idiopathiás nem-familiaris dystonia 
G2550 Egyéb chorea 
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n. 
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór 
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór 
G3080 Egyéb Alzheimer-kór 
G3090 Alzheimer-kór k.m.n. 
G3100 Körülírt agyi sorvadás 
G7000 Myasthenia gravis 
G8100 Féloldali petyhüdt bénulás 
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás 
G9180 Egyéb hydrocephalus 
G9510 Ér-eredetű gerincvelői bántalmak 
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok 
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli 
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális 
Q8583 Hemangioblastoma spinális 
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A" 
22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel 
22741 Liquor összfehérje meghatározása 
22742 Liquor elfo 
22743 Liquor albumin meghatározása 
22744 Liquor elfo immunfixálással 
22745 Liquor IgG meghatározása 
22746 Liquor/serum albumin és IgG arány számítása 
22761 Liquor direkt spektrofotometria 
22781 Liquor sejtszám meghatározása 
25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob 
26031 Komplement kötési reakció, liquor KKR 
26390 Escherichia AG kimutatása liquorban 
26391 Neisseria AG kimutatása liquorban 
26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban 
2903M Liquor nephelometria 
3530B Liquor keringés izotópvizsgálata 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" 
29920 Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel 
29930 Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK "C" 
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata 
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34424 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív 
34425 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34427 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat 
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc 
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "D" 
26604 Acetilkolin receptor elleni antitest kimutatása 
2661C Kettősszálú DNS elleni antitest meghatározása 
26653 DNS AAT kimutatás (agglutináció) 
26655 DNS AAT mennyiségi meghatározása 
28945 Western Blotting 
29991 DNS cytometria 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "E" 
21520 Réz meghatározása 

3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS KÖRBŐL ("A", "B", "C", "D", "E" BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT 

  **** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
G6100 Guillain-Barré-syndroma 
G7000 Myasthenia gravis 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT) 
92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban) 

  **** 01 013D Neuroimmunológiai betegség humán immunglobulin terápiája relapsus esetén, 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
G6100 Guillain-Barré-syndroma 
G7000 Myasthenia gravis 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 2 NAPON ÁT) 
92255 Human immunglobulin adása (ellátási napban) 

  **** 01 014A Sclerosis multiplex komplex vizsgálattal 

BETEGSÉGEK 
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 
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A" 
22701 Haemoglobin kimutatása liquorban kémiai módszerrel 
22741 Liquor összfehérje meghatározása 
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22742 Liquor elfo 
22743 Liquor albumin meghatározása 
22744 Liquor elfo immunfixálással 
22745 Liquor IgG meghatározása 
22746 Liquor/serum albumin és IgG arány számítása 
22761 Liquor direkt spektrofotometria 
22781 Liquor sejtszám meghatározása 
25065 Punktátum, liquor, genny tenyésztése, csak aerob 
26031 Komplement kötési reakció, liquor KKR 
26390 Escherichia AG kimutatása liquorban 
26391 Neisseria AG kimutatása liquorban 
26392 Haemophilus AG kimutatása liquorban 
2903M Liquor nephelometria 
3530B Liquor keringés izotópvizsgálata 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" 
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat 
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc 
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C" 
12091 Kiváltott válasz vizsgálatok (Retinographia, Visuális, Acusticus, Somatosensoros) 
12094 Kiváltott potenciál térképezés 

MINDEGYIK BEAVATKOZÁS KÖRBŐL LEGALÁBB EGY-EGY VIZSGÁLAT 

  **** 01 014B Sclerosis multiplex speciális kivizsgálással 

BETEGSÉGEK 
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 
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat 
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc 
34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 

  **** 01 015D Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, rtPA kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
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 
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I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6520 Az arteria carotis 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 
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
Minimálisan 100 mg mennyiségben 

88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban) 

  **** 01 015E Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással, speciális kezelés nélkül 18 év 
alatt 

BETEGSÉGEK 
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 
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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 
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6520 Az arteria carotis 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 
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája 

  **** 01 015F Cerebrovascularis betegségek (kivéve: TIA), praecerebralis érelzáródással speciális kezelés nélkül 18 év 
felett 

BETEGSÉGEK 
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 
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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 
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6520 Az arteria carotis 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 
I6760 A koponyaűri vénás rendszer nem suppurativ rögösödése 
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája 

  **** 01 0160 Átmeneti ischemiás agyi keringészavar (TIA) 

BETEGSÉGEK 
G4500 Vertebrobasilaris syndroma 
G4510 Arteria carotis syndroma (féltekei) 
G4520 Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák 
G4530 Amaurosis fugax 
G4580 Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák 
G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n. 
I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 
I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o. 

  **** 01 0171 Központi idegrendszer közepes rendellenességei és sérülései 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
G7190 Elsődleges izom-rendellenesség k.m.n. 
G7290 Myopathia k.m.n. 
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 
G9340 Encephalopathia k.m.n. 
G9390 Agyi rendellenesség k.m.n. 



 
 
 
 
 
20  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

Q02H0 Kisfejűség 
R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai 
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
S0210 A koponyaalap törése 
S0620 Az agy diffúz sérülése 

  **** 01 0181 Idegrendszeri betegségek sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
G5000 Trigeminus neuralgia 
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs 
G5450 Amyotrophia neuralgica 
G5460 Végtag fantom-syndroma fájdalommal 
G5640 Causalgia 
G5800 Borda közti ideg bántalom 
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88917 Ideg vagy ganglion vezetéses érzéstelenítés 

  **** 01 018A Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
G5000 Trigeminus neuralgia 
G5010 Atípusos arcfájdalom 
G5080 A n. trigeminus egyéb rendellenességei 
G5090 A n. trigeminus rendellenessége k.m.n. 
G5100 Bell-féle bénulás 
G5110 Geniculatum ganglionitis 
G5120 Melkersson-syndroma 
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs 
G5140 Facialis myokymia 
G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei 
G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n. 
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 
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 
G5480 Egyéb gyök és plexus rendellenességek 
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n. 
G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma 
G5610 A n. medianus egyéb károsodásai 
G5620 A n. ulnaris károsodása 
G5630 A. n. radialis károsodása 
G5640 Causalgia 
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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. 
G5800 Borda közti ideg bántalom 
G5870 Többszörös mononeuritis 
G5880 Egyéb meghatározott mononeuropathiák 
G5890 Mononeuropathia, k.m.n. 
G6000 Örökletes mozgató- és érzőideg bántalom 
G6020 Örökletes ataxiához társuló idegbántalom 
G6030 Idiopathiás progresszív neuropathia 
G6080 Egyéb örökletes és idiopathiás idegbántalmak 
G6090 Örökletes és idiopathiás neuropathia k.m.n. 
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. 
G64H0 A környéki idegrendszer egyéb megbetegedései 
G7010 Toxikus myoneuralis megbetegedések 
G7020 Veleszületett és fejlődési myasthenia 
G7080 Egyéb meghatározott myoneuralis rendellenességek 
G7090 Myoneuralis rendellenesség, k.m.n. 
G8340 Cauda equina syndroma 
G9080 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei 
G9090 Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n. 
H4720 Látóideg sorvadás (Athropia n. optici) 
H4900 III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása 
H4910 IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása 
H4920 VI. agyideg [n. abducens] bénulása 
M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett) 
M5300 Cervicocranalis syndroma 
M5310 Cervicobrachialis syndroma 
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n. 
S0410 A n. oculomotorius sérülése 
S0420 A n. trochlearis sérülése 
S0430 A n. trigeminus sérülése 
S0440 A n. abducens sérülése 
S0450 A n. facialis sérülése 
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése 
S0470 A n. accessorius sérülése 
S0480 Más agyidegek sérülése 
S0490 K.m.n. agyideg sérülése 
S1420 A nyaki gerinc ideggyökének sérülése 
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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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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S9480 Egyéb idegek sérülése a boka és láb szintjében 
S9490 K.m.n. ideg sérülése a boka és láb szintjében 
T0940 K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése 
T1440 Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése 

  **** 01 018B Agyideg, perifériás idegbetegségek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 018A csoportjában! 

  **** 01 019A Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
A0660 Amoebás agytályog (G07*) 
A2030 Pestises agyhártyagyulladás 
A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*) 
A5210 Symptomás neurosyphilis 
A5220 Aszimptomatikus neurosyphilis 
A8000 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében 
A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt 
A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi 
A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n. 
A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n. 
A8300 Japán encephalitis 
A8310 Nyugati ló-encephalitis 
A8320 Keleti ló-encephalitis 
A8330 Saint Louis encephalitis 
A8340 Ausztrál encephalitis 
A8350 Kaliforniai encephalitis 
A8360 Rocio-vírus betegség 
A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás 
A8390 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n. 
A8400 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis] 
A8410 Közép-európai kullancs encephalitis 
A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás 
A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n. 
A8500 Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*) 
A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*) 
A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n. 
A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás 
A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n. 
A8880 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései 
B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*) 
B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*) 
B0200 Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*) 
B0220 Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel 
B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*) 
B0600 Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel 
B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*) 
B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*) 
B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*) 
G0000 Haemophilus agyhártyagyulladás 
G0010 Pneumococcus okozta agyhártyagyulladás 
G0020 Streptococcus okozta agyhártyagyulladás 
G0030 Staphylococcus okozta agyhártyagyulladás 
G0080 Egyéb baktérium okozta agyhártyagyulladás 
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G0090 Baktérium okozta agyhártyagyulladás k.m.n. 
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. 
G0600 Intracranialis tályog és granuloma 
G0610 Intraspinalis tályog és granuloma 
G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n. 
G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis 
G6100 Guillain-Barré-syndroma 

  **** 01 019B Idegrendszeri fertőzések, vírusmeningitis kivételével 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 019A csoportjában! 

  **** 01 0200 Vírusmeningitis 

BETEGSÉGEK 
A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*) 
A8710 Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*) 
A8720 Lymphocytás choriomeningitis 
A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás 
A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n. 
A89H0 A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n. 
B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*) 
B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*) 
B0210 Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*) 
B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*) 
B2610 Mumps-meningitis (G02.0*) 

  **** 01 0210 Hypertensiv encephalopathia 

BETEGSÉGEK 
I6740 Hypertensiv encephalopathia 

  **** 01 022A Epilepsia műtét előtti speciális kivizsgálása 

BETEGSÉGEK 
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 
G4090 Epilepsia, k.m.n. 
G4100 Grand mal status epilepticus 
G4110 Petit mal status epilepticus 
G4120 Összetett részleges status epilepticus 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT) 
1207L EEG monitorizálás (24 órás), videóra 

  **** 01 022D Epilepsia 18 év alatt (kivéve status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák) 

BETEGSÉGEK 
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 
G4090 Epilepsia, k.m.n. 
G4100 Grand mal status epilepticus 
G4110 Petit mal status epilepticus 
G4120 Összetett részleges status epilepticus 
G4180 Egyéb status epilepticus 
G4190 Status epilepticus, k.m.n. 

  **** 01 022E Status epilepticus és bizonyos általánosult epilepsiák, epilepsia syndromák 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
G4040 Egyéb általánosult epilepsiák és epilepsiás syndromák 
G4100 Grand mal status epilepticus 
G4110 Petit mal status epilepticus 
G4120 Összetett részleges status epilepticus 
G4180 Egyéb status epilepticus 
G4190 Status epilepticus, k.m.n. 

  **** 01 022G Epilepsia sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
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 
G4090 Epilepsia, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
8592A Epilepsziás görcsroham gyógysz. megszűnt. és/v. eszméletveszt. kezel. 
89830 Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban 

  **** 01 022H Egyéb epilepsiás rohamok 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 022D csoportjában! 

  **** 01 0231 Migrén sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
G4300 Migrén aura nélkül [közönséges migrén] 
G4310 Migrén aurával [klasszikus migrén] 
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G4320 Status migrainosus 
G4330 Szövődményes migrén 
G4380 Egyéb migrén 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
85926 Migrénes roham gyógyszeres megszűntetése v. fájdalomcsill. kezelése 

  **** 01 023A Kisebb agyi sérülések, rendellenességek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
G7100 Izom dystrophia 
G7120 Veleszületett myopathiák 
G7130 Mitochondrialis izombántalom m.n.o. 
G8000 Spasticus agyi bénulás 
G8010 Spasticus kétoldali bénulás 
G8090 Csecsemőkori agyi bénulás k.m.n. 
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 
G9360 Agyvizenyő 
Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok 
Q0450 Megalencephalia 
Q0460 Veleszületett agyi cysták 
S0200 A koponyaboltozat törése 
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n. 

  **** 01 023B Egyéb idegrendszeri és cerebrovascularis betegségek 

BETEGSÉGEK 
A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség 
A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis 
A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia 
A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései 
A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n. 
A8810 Járványos szédülés 
D1820 Juvenilis angiofibroma 
D7604 A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis 
G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis 
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 
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 
G2300 Hallervorden-Spatz betegség 
G2310 Progresszív supranuclearis ophthalmoplegia 
G2320 Striatonigralis elfajulás 
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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 
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. 
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór 
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór 
G3080 Egyéb Alzheimer-kór 
G3090 Alzheimer-kór 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 
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 
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei 
G4400 Halmozott fejfájás syndroma 
G4410 Éreredetű fejfájás m.n.o. 
G4420 Tensiós típusú fejfájás 
G4430 Idült, posttraumás fejfájás 
G4440 Gyógyszer okozta fejfájás m.n.o. 
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák 
G4540 Átmeneti globális amnesia 
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 
G4790 Alvászavar k.m.n. 
G6010 Refsum betegség 
G7000 Myasthenia gravis 
G7100 Izom dystrophia 
G7110 Myotoniás rendellenességek 
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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. 
G8000 Spasticus agyi bénulás 
G8010 Spasticus kétoldali 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 
G8200 Petyhüdt paraplegia 
G8210 Spasticus paraplegia 
G8310 Az egyik alsó végtag bénulása 
G8320 Az egyik felső végtag bénulása 
G8330 Egy végtag bénulása k.m.n. 
G8380 Egyéb meghatározott bénulásos syndromák 
G8390 Bénulásos syndroma k.m.n. 
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom 
G9010 Családi dysautonomia [Riley-Day] 
G9020 Horner-syndroma 
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás 
G9100 Kommunikáló hydrocephalus 
G9110 Elzáródásos hydrocephalus 
G9120 Normál nyomású hydrocephalus 
G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n. 
G9180 Egyéb hydrocephalus 
G92H0 Toxikus encephalopathia 
G9300 Agyi tömlők (cysták) 
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 
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 
G9600 Liquor csorgás 
G9610 Az agyhártyák m.n.o. betegségei 
G9680 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei 
G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n. 
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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. 
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei 
H4740 Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei 
H4750 Egyéb látópályák rendellenességei 
H4760 A látókéreg rendellenességei 
H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n. 
I0200 Vitustánc rheumás szívbetegséggel 
I0290 Vitustánc szívbetegség nélkül 
I6720 Agyi arteriosclerosis 
I6730 Progressiv vascularis leukoencephalopathia 
I6750 Moyamoya-betegség 
I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek 
I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula 
M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis 
Q0000 Agyvelőhiány 
Q0010 Koponya- és gerinchasadék 
Q0020 Kisagyhiány 
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 
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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 
Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban 
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége 
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei 
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban 
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban 
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 
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 
Q2891 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n 
Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis) 
Q7510 Dysostosis craniofacialis 
Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell. 
Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei 
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok 
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli 
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális 
Q8583 Hemangioblastoma spinális 
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi 
R2000 A bőr érzéstelensége 
R2010 Bőr hypaesthesia 
R2020 Bőr paraesthesia 
R2030 Hyperaesthesia 
R2080 A bőrérzés egyéb és k.m.n. zavarai 
R2500 Rendellenes fejmozgások 
R2510 Tremor, k.m.n. 
R2530 Fasciculatio 
R2580 Egyéb és nem meghatározott kóros akaratlan mozgások 
R2700 Ataxia, k.m.n. 
R2780 A coordinatio egyéb és nem meghatározott hiányossága 
R2900 Tetania 
R2910 Meningismus 
R2920 Reflex abnormitás 
R2980 Ideg- és csont-izomrendszerrel kapcs. egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
R4010 Stupor 
R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat 
R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 
R9300 Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek 
R9400 A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei 
R9410 Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye 
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
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S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n. 
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése 
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása 
T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya 
T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc 
T8500 Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei 
T8510 A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei 
U9940 Laesio cerebri non-progressiva 
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis 
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque 
U9980 Laesio cerebri progressiva 

  **** 01 023D Cerebrovascularis rendellenességek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
G4730 Alvási apnoe 
G9350 Agyi nyomásfokozódás 
Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n. 
Q0490 Az agy k.m.n. veleszületett fejlődési rendellenessége 
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 

  **** 01 023E Idegrendszer egyéb betegségei 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
G2490 Dystonia, k.m.n. 
G4400 Halmozott fejfájás syndroma 
G4420 Tensiós típusú fejfájás 
G4430 Idült, posttraumás fejfájás 
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák 
G8020 Csecsemőkori féloldali bénulás 
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom 
G9690 A központi idegrendszer betegsége k.m.n. 
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei 
R2020 Bőr paraesthesia 
R2510 Tremor, k.m.n. 
R2700 Ataxia, k.m.n. 
R2910 Meningismus 
U9940 Laesio cerebri non-progressiva 
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis 
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque 
U9980 Laesio cerebri progressiva 

  **** 01 025A Traumás stupor, kóma 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
S0610 Traumás agyvizenyő 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
S0200 A koponyaboltozat törése 
S0210 A koponyaalap törése 
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései 
S0271 Koponyacsontok többszörös törései 
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S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései 
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 

TÁRSULT BETEGSÉGEK "C" 
R4020 Coma, k.m.n. 

("A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN.) ÉS "C" DIAGN. 

  **** 01 025D Központi idegrendszer tudatzavarral járó traumái, kóma nélkül 

BETEGSÉGEK 
S0200 A koponyaboltozat törése 
S0210 A koponyaalap törése 
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései 
S0271 Koponyacsontok többszörös törései 
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései 
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 

  **** 01 026C Intoxikált beteg izolált fejsérülésének sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
S0000 A hajas fejbőr felületes sérülése 
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása 
S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései 
S0030 Az orr felületes sérülése 
S0040 A fül felületes sérülése 
S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése 
S0070 A fej többszörös felületes sérülése 
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése 
S0100 A fejbőr nyílt sebe 
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe 
S0120 Az orr nyílt sebe 
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe 
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe 
S0170 A fej többszörös nyílt sebe 
S0171 A fej többszörös felületes nyílt sebe 
S0190 A fej nyílt sebe, k.m.n. 
S0191 A fej felületes nyílt sebe 
S0220 Az orrcsont törése 
S0240 Az arccsont törése 
S0250 A fogak törése 
S0260 Az állkapocs törése 
S0300 Az állkapocs ficama 
S0310 Az orrporc ficama 
S0320 A fog ficama 
S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása 
S0350 A fej más meg nem nevezett részei izületeinek és inainak húzódása 
S0700 Az arc zúzódása 
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S0710 A koponya zúzódása 
S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása 
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása 
S0810 A fül traumás amputatiója 
S0900 A fej ereinek sérülése, m.n.o. 
S0910 A fej izomzatának és inainak sérülése 
S0920 A dobhártya traumás repedése 
S0970 A fej többszörös sérülései 
S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései 

ÉS "4","5" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK 
F1000 Alkohol okozta akut intoxikáció 
F1200 Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció 
F1300 Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció 
F1400 Cocain okozta akut intoxikáció 
F1500 Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció 
F1600 Hallucinogének okozta akut intoxikáció 
F1700 Dohányzás okozta akut intoxikáció 
F1800 Illékony oldószerek okozta akut intoxikáció 
F1900 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
85927 Intoxicalt fejsérült személy kivizsgálása és observatioja, ellátása 

  **** 01 026D Agyrázkódás, intracranialis sérülés kóma nélkül 

BETEGSÉGEK 
S0600 Agyrázkódás 
S0610 Traumás agyvizenyő 
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések 
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

  **** 01 0270 Infantilis spinalis laesio 

BETEGSÉGEK 
U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL) 

  **** 01 0282 Progresszív cerebralis laesio 

BETEGSÉGEK 
U9940 Laesio cerebri non-progressiva 
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis 
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque 
U9980 Laesio cerebri progressiva 

  **** 01 029A Endovascularis aneurysma műtétek a központi idegrendszer erein 

BETEGSÉGEK 
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 
I6710 Agyi aneurysma, nem-rupturált 
I6711 Artéria carotis interna nem rupturált aneurysmája 
I6712 Artéria communicans anterior nem rupturált aneurismája 



 
 
 
 
 
34  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5387F Intracranialis aneurysma endovascularis műtéte 

ÉS ESZKÖZÖK 
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához 
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához 
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához 
01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez 
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására 

  **** 01 029B Nyaki és intracranialis PTA 

BETEGSÉGEK 
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6520 Az arteria carotis elzáródása vagy szűkülete 
I6530 A praecerebralis art. többszörös vagy kétoldali elzáródása-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 
I6700 Agyi ütőerek nem-rupturált dissectiója 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33933 Intracranialis superselectiv thrombolysis 
53958 Intracranialis percutan transluminalis angioplastica 
53961 Nyaki percutan transluminaris angioplastica 

ÉS ESZKÖZÖK 
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 
01177 Intravascularis stent intracranialis erek angioplasztikájához 
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához 
01179 Intraart.alk.fibrinolyticum intracran. ér superselect.fibrinolysiséhez 
01182 Vasculáris stent nyaki nagyerek angioplasztikájához 
01183 Ballon katéter nyaki nagyerek angioplasztikájához 
01184 Distális védőeszköz nyaki nagyerek angioplasztikájához 

  **** 01 029C Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei 

BETEGSÉGEK 
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája 
D1820 Juvenilis angiofibroma 
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 
I6080 Egyéb subarachnoidealis vérzés 
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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 
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége 
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei 
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban 
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban 
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 
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája 
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja 
5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja 
53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja 

ÉS ESZKÖZÖK 
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 
01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz 
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 
01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához 
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához 
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához 
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához 
01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz 
01181 Folyékony embolizáló rendszer agyi érmalformációk zárására 

  **** 01 029D Fej, nyak, központi idegrendszer érmalformációinak, tumorainak endovascularis műtétei, speciális 
intracranialis műtéttel 

BETEGSÉGEK "A" 
D1820 Juvenilis angiofibroma 
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 
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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 
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 
D4200 Agyburkok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
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 
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája 
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok 
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli 
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális 
Q8583 Hemangioblastoma spinális 
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi 
S0680 Egyéb koponyaűri sérülések 

BETEGSÉGEK "B" 
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 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res. 
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása 
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv. 
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv. 
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől 
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio 
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio 
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése 
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja 
5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja 
53965 Intracranialis erek ballon teszt occlusioja 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
53958 Intracranialis percutan transluminalis angioplastica 

ESZKÖZÖK "F" 
01170 1 v.2 lumenű femorocerebralis vezető katéter mikrokatéter bevez.-hez 
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01171 Drót vezérelt femorocerebr.mikrokatéter neuro-endovascularis beav.-hoz 
01172 Áramlásvezérelt femorocerebralis mikrokatéter neuro-endovasc. beav.hoz 
01173 Mikrovezetődrót drótvezérelt mikrokatéterhez neuro-endovasc. beav.-hoz 
01174 Szabadon bevezethető mikrospirálok intracranialis érképletek zárásához 
01175 Kontrolláltan leválasztható mikrospirálok intracran. erek zárásához 
01176 Kontrolláltan leválasztható mikroballon intracran.érképletek zárásához 
01178 Mikro-ballonkatéter intracranialis erek angioplasztikájához 
01180 Oszt.méretű embolizációs részecskék intracran.intraspin.ér embolis.hoz 

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "E" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ) 

  **** 01 057Z Nagy, rutin intracranialis műtétek és gerincműtétek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt 
16980 Ventriculoscopia, intracraniális 
34473 Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt 
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain 
50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás 
50102 Intracraniális tumor cysta punctiója 
50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a 
50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia 
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia 
50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio 
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage 
50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage 
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás 
50117 Subduralis haematoma eltávolítása 
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása 
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása 
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása 
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása 
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások 
50120 Praefrontalis leukotomia 
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio 
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri 
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja 
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után 
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri 
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri 
50145 Res.abscessus cerebellaris 
50146 Lobectomia cerebri 
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása 
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje 
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio 
5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása 
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással 
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio 
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás 
50200 Impressiós koponyatörés ellátása 
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása 
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje 
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal 
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50210 Duraplastica (cranialis) autolog 
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog 
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica 
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect. 
50214 A.meningea lekötése, resectioja 
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio 
50217 Frontobasalis sérülés ellátása 
50218 Laterobasalis sérülés ellátása 
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass 
50220 Ventriculo-cysternostomia  (Torkildsen műtét) 
50230 Ventriculo-atrialis     shunt beültetés 
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés 
50232 Ventriculo-cavalis      shunt beültetés 
50240 Ventricularis           shunt revisioja 
50292 Optochiasmalis arachnolysis 
50302 Decompressio spinalis anterior 
50303 Decompressio spinalis anterolateralis 
50311 Radicotomia spinalis intraduralis 
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia 
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv. 
50320 Chordotomia laminectomiával 
50322 Longitudinalis myelotomia 
50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt 
50332 Syringo-peritonealis shunt 
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio 
50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása 
50336 Cauda-tumorok eltávolítása 
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio 
50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is) 
50390 Spinalis neuropacemaker implantatio 
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia 
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio) 
50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage 
51604 Transcranialis orbita feltárás 
53180 Hallásjavító agytörzsi implantátio 
53990 Decompressio arteriae vertebralis 
58030 Discectomia anterior cervicalis 
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez 
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio 
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása 
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét) 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
5810G Steffee lemezelés 
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis 
5810M Spondylodesis ventrodorsalis 
5810P Spondylodesis-PLIF 
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel 
81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése 
86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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  **** 01 058Z Idegrendszeri műtétek (kivéve: intracranialis műtétek, gerincműtétek) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia 
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia 
50310 Radicotomia spinalis extraduralis 
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia 
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio 
50330 Gerincvelői cysta incisioja 
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia 
50341 Spinalis dura-graft 
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio 
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia 
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis 
50360 Lumbalis liquordrainage 
50361 Lumbo-peritonealis shunt 
50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel 
50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia 
50400 Excisio nervi intercostalis 
50401 Trigeminus ág exhairesise 
50403 Trigeminus ág kémiai szerrel történő roncsolása 
50404 Gasser dúc percutan roncsolása 
50405 Nervus accessorius neurotomia 
50410 Neurinoma eltávolítása perifériás idegből 
50411 Plexus brachialis neurinoma eltávolítása 
50412 N.glossopharyngeus és N.vagus neurinoma eltáv. 
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50422 Sutura epi et perineuralis nervi 
50423 Reanastomosis nervorum 
50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata 
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis 
50432 Carpal tunnel felszabadítás 
50433 Adhaesiolysis plexus brachialis 
50434 Adhaesiolysis nervi intercostalis 
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei 
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog) 
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ) 
50450 Transpositio nervi periferialis 
50451 Transpositio nervi facialis 
50460 Anastomosis cruciatus nervi periferiális 
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis 
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis 
50463 Invet.perif.idegsérülés revisio,neurinoma eltáv. 
50471 Sympathectomia thoracalis chemica 
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás) 
50492 Facialis tic műtétje (decompr.,rostritkítás) 
50510 Sympathectomia thoracalis 
50511 Sympathectomia lumbalis 
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis 
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque 
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.) 
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50530 Sutura nervi (para)sympathici 
53800 Carotis embolectomia 
53811 TEA subclavia 
5381A TEA vertebralis 
5381B TEA anonyma 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
5810B Harrington műtét 
5810C Luque műtét 
5810D Jacobs-mutet 
5810E Rovátkolt lemezelés 
5810N Spondylodesis translaminaris 
84112 Crutchfield-húzás 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 01 059Z TIA, praecerebralis érelzáródások, epilepsiás roham, fejfájás súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
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 
G4190 Status epilepticus, k.m.n. 
G4300 Migrén aura nélkül [közönséges migrén] 
G4310 Migrén aurával [klasszikus migrén] 
G4320 Status migrainosus 
G4330 Szövődményes migrén 
G4380 Egyéb migrén 
G4500 Vertebrobasilaris syndroma 
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G4510 Arteria carotis syndroma (féltekei) 
G4520 Többszörös és kétoldali praecerebralis arteria syndromák 
G4530 Amaurosis fugax 
G4580 Egyéb, átmeneti agyi ischaemiás attakok és rokon syndromák 
G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n. 
I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 
I6770 Agyi ütőérgyulladás, m.n.o. 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 01 060Z Idegrendszer egyéb betegségei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A0660 Amoebás agytályog (G07*) 
A2030 Pestises agyhártyagyulladás 
A3900 Meningococcus okozta agyhártyagyulladás (G01*) 
A5210 Symptomás neurosyphilis 
A5220 Aszimptomatikus neurosyphilis 
A8000 Heveny poliomyelitis, vaccinálás következtében 
A8010 Heveny poliomyelitis, vad vírus, behurcolt 
A8020 Heveny poliomyelitis, vad vírus, honi 
A8030 Heveny poliomyelitis egyéb és k.m.n. 
A8090 Heveny poliomyelitis k.m.n. 
A8100 Creutzfeldt-Jakob betegség 
A8110 Subacut sclerotisáló panencephalitis 
A8120 Progresszív, multifocalis leukoencephalopathia 
A8180 A központi idegrendszer egyéb slow vírus fertőzései 
A8190 A központi idegrendszer slow vírus fertőzés, k.m.n. 
A8300 Japán encephalitis 
A8310 Nyugati ló-encephalitis 
A8320 Keleti ló-encephalitis 
A8330 Saint Louis encephalitis 
A8340 Ausztrál encephalitis 
A8350 Kaliforniai encephalitis 
A8360 Rocio-vírus betegség 
A8380 Egyéb szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás 
A8390 Szúnyog által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n. 
A8400 Távol-keleti kullancs encephalitis [Orosz tavaszi-nyári encephalitis] 
A8410 Közép-európai kullancs encephalitis 
A8480 Egyéb kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás 
A8490 Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás k.m.n. 
A8500 Enterovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*) 
A8510 Adenovirus okozta agyvelőgyulladás (G05.1*) 
A8520 Ízeltlábúak által terjesztett agyvelőgyulladás, k.m.n. 
A8580 Egyéb meghatározott vírusos agyvelőgyulladás 
A86H0 Vírusos agyvelőgyulladás k.m.n. 
A8700 Enterovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*) 
A8710 Adenovirus által okozott agyhártyagyulladás (G02.0*) 
A8720 Lymphocytás choriomeningitis 
A8780 Egyéb vírusos agyhártyagyulladás 
A8790 Vírusos agyhártyagyulladás k.m.n. 
A8880 A központi idegrendszer egyéb meghatározott vírusfertőzései 
A89H0 A központi idegrendszer vírusfertőzései, k.m.n. 
B0030 Herpesvirus agyhártyagyulladás (G02.0*) 
B0040 Herpesvirus agyvelőgyulladás (G05.1*) 
B0100 Agyhártyagyulladás bárányhimlő miatt (G02.0*) 
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B0110 Agyvelőgyulladás bárányhimlő miatt (G05.1*) 
B0200 Zoster agyvelőgyulladás (G05.1*) 
B0210 Zoster agyhártyagyulladás (G02.0*) 
B0220 Zoster egyéb idegrendszeri érintettséggel 
B0500 Agyvelőgyulladással szövődött kanyaró (G05.1*) 
B0510 Agyhártyagyulladással szövődött kanyaró (G02.0*) 
B0600 Rózsahimlő idegrendszeri szövődményekkel 
B2610 Mumps-meningitis (G02.0*) 
B2620 Mumps-encephalitis (G05.1*) 
B3750 Candida okozta agyhártyagyulladás (G02.1*) 
B3840 Coccidioidomycosis agyhártyagyulladás (G02.1*) 
C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
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, csipô 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. 
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. 
C7520 Craniopharyngealis vezeték rosszindulatú daganata 
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
C7540 Carotis-test rosszindulatú daganata 
C7550 Aorta-test és egyéb paraganglionok rosszindulatú daganata 
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
C9691 Nyirok/vérképző és kapcs. szöv.-k mal.dag. a kp. IR.-ben é/v burkaban 
D1641 Az agykoponya csontjainak jóindulatú daganata 
D1701 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1801 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak haemangiomája 
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D1811 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak lymphangiomája 
D1820 Juvenilis angiofibroma 
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. 
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata 
D3540 Tobozmirigy jóindulatú daganata 
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata 
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. 
D4440 Ductus craniopharyngealis bizonytalan viselkedésű daganata 
D7602 Langerhans-sejt histiocytosis közp.idegr. v. burkainak érintettségével 
D7604 A koponya csontot érintő Langerhans-sejt histiocytosis 
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. 
G0300 Nem gennykeltők okozta agyhártyagyulladás 
G0310 Idült agyhártyagyulladás 
G0320 Jóindulatú, visszatérő agyhártyagyulladás [Mollaret] 
G0380 Egyéb meghatározott eredetű agyhártyagyulladás 
G0390 Agyhártyagyulladás k.m.n. 
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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. 
G0600 Intracranialis tályog és granuloma 
G0610 Intraspinalis tályog és granuloma 
G0620 Extraduralis és subduralis tályog k.m.n. 
G08H0 Koponyaűri és gerinccsatornai phlebitis és thrombophlebitis 
G10H0 Huntington-kór 
G1200 Csecsemőkori gerincvelői izomsorvadás I. típus [Werdnig-Hoffmann] 
G1210 Egyéb öröklődő gerincvelői izomsorvadás 
G1220 Mozgató neuron megbetegedés 
G1280 Egyéb gerincvelői izomsorvadások és rokon syndromák 
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 
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 
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 
G2590 Extrapyramidalis és mozgási rendellenesség, k.m.n. 
G3000 Korai kezdetű Alzheimer-kór 
G3010 Késői kezdetű Alzheimer-kór 
G3080 Egyéb Alzheimer-kór 
G3090 Alzheimer-kór 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 
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 
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G3710 A corpus callosum centrális demyelinisatiója 
G3720 A híd centrális myelinolysise 
G3730 Akut myelitis transv. a közp.idegrendszer demyelinisatiós betegségében 
G3740 Félheveny nekrotizáló myelitis 
G3780 A központi idegrendszer egyéb meghatározott demyelinisatiós betegségei 
G4400 Halmozott fejfájás syndroma 
G4430 Idült, posttraumás fejfájás 
G4480 Egyéb, meghatározott fejfájás syndromák 
G4700 Elalvási és átalvási zavarok [insomniák] 
G4710 Túlzott aluszékonyság [hypersomniák] 
G4720 Az alvás-ébrenlét ciklus zavarai 
G4730 Alvási apnoe 
G4740 Narcolepsia és catalepsia 
G5000 Trigeminus neuralgia 
G5010 Atípusos arcfájdalom 
G5080 A n. trigeminus egyéb rendellenességei 
G5090 A n. trigeminus rendellenessége k.m.n. 
G5100 Bell-féle bénulás 
G5110 Geniculatum ganglionitis 
G5120 Melkersson-syndroma 
G5130 Clonusos féloldali facialis görcs 
G5140 Facialis myokymia 
G5180 Az arcideg egyéb rendellenességei 
G5190 Az arcideg rendellenessége k.m.n. 
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 
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 
G5480 Egyéb gyök és plexus rendellenességek 
G5490 Gyök és plexus rendellenesség k.m.n. 
G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma 
G5610 A n. medianus egyéb károsodásai 
G5620 A n. ulnaris károsodása 
G5630 A. n. radialis károsodása 
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 
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G5780 Az alsó végtagok egyéb mononeuropathiái 
G5790 Alsó végtagi mononeuropathia, k.m.n. 
G5800 Borda közti ideg bántalom 
G5870 Többszörös mononeuritis 
G5880 Egyéb meghatározott mononeuropathiák 
G5890 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. 
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. 
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 
G8200 Petyhüdt paraplegia 
G8210 Spasticus paraplegia 
G8220 Paraplegia k.m.n. 
G8230 Petyhüdt tetraplegia 
G8240 Spasticus tetraplegia 
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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. 
G9000 Idiopathiás perifériás autonóm idegbántalom 
G9010 Családi dysautonomia [Riley-Day] 
G9020 Horner-syndroma 
G9030 Több szisztémát érintő elfajulás 
G9080 Az autonóm idegrendszer egyéb rendellenességei 
G9090 Az autonóm idegrendszer rendellenessége k.m.n. 
G9100 Kommunikáló hydrocephalus 
G9110 Elzáródásos hydrocephalus 
G9120 Normál nyomású hydrocephalus 
G9130 Sérülést követő hydrocephalus k.m.n. 
G9180 Egyéb hydrocephalus 
G92H0 Toxikus encephalopathia 
G9300 Agyi tömlők (cysták) 
G9310 Anoxiás agyi károsodás m.n.o. 
G9320 Jóindulatú koponyaűri nyomásfokozódás 
G9340 Encephalopathia k.m.n. 
G9350 Agyi nyomásfokozódás 
G9360 Agyvizenyő 
G9370 Reye-syndroma 
G9380 Egyéb meghatározott agyi megbetegedések 
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 
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. 
G98H0 Az idegrendszer m.n.o. egyéb rendellenességei 
H4720 Látóideg sorvadás (Athropia n. optici) 
H4740 Látóideg-kereszteződés (chiasma) rendellenességei 
H4750 Egyéb látópályák rendellenességei 
H4760 A látókéreg rendellenességei 
H4770 A látópályák rendellenessége, k.m.n. 
H4900 III. agyideg [n. oculomotorius] bénulása 
H4910 IV. agyideg [n. trochlearis] bénulása 
H4920 VI. agyideg [n. abducens] bénulása 
I0200 Vitustánc rheumás szívbetegséggel 
I0290 Vitustánc szívbetegség nélkül 
I6000 Subarachnoidealis vérzés a carotis szifonból és bifurcatióból 
I6010 Subarachnoidealis vérzés az arteria cerebri mediából 
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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 
I6500 Az arteria vertebralis elzáródása vagy szűkülete 
I6510 Az arteria basilaris elzáródása vagy szűkülete 
I6520 Az arteria carotis 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 
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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 
I6780 Egyéb, meghatározott cerebrovascularis betegségek 
I6781 Nem traumás carotideo cavernosus fistula 
M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett) 
M5300 Cervicocranalis syndroma 
M5310 Cervicobrachialis syndroma 
M7920 Neuralgia és neuritis, k.m.n. 
M8691 A koponya csontjait érintő osteomyelitis 
Q0000 Agyvelőhiány 
Q0010 Koponya- és gerinchasadék 
Q0020 Kisagyhiány 
Q0100 Frontális agyvelősérv 
Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv 
Q0120 Tarkótáji agyvelősérv 
Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv 
Q0190 Agyvelősérv, k.m.n. 
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 
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Q2741 Veleszületett visszértágulat a közp. idegrendsz.-ben és/vagy burkaiban 
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége 
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei 
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban 
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban 
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 
Q2881 A közp. idegrendsz. ereinek veleszületett aneurysmája 
Q2882 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - cervicalis 
Q2883 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - thoracalis 
Q2884 A gerinc ereinek nem vérzett arteriovenosus rendellenessége - lumbosacralis 
Q2891 A közp. idegrendsz. és/vagy burkainak veleszületett ér rendell., k.m.n 
Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis) 
Q7510 Dysostosis craniofacialis 
Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell. 
Q7590 Az agy- és arckoponyacsontok k.m.n. veleszületett rendellenességei 
Q8510 Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa) 
Q8580 Egyéb, m.n.o. phakomatosisok 
Q8581 Hemangioblastoma cerebelli 
Q8582 Hemangioblastoma hemispheriális 
Q8583 Hemangioblastoma spinális 
Q8584 Hemangioblastoma agytörzsi 
R2500 Rendellenes fejmozgások 
R2900 Tetania 
R2910 Meningismus 
R4010 Stupor 
R9000 Intracranialis térfoglaló folyamat 
R9080 Közp. idegrendszer diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 
R9300 Koponya, fej diagn. képalkotó vizsg.nál talált, m.n.o. kóros leletek 
R9400 A központi idegrendszer funkcionális vizsgálatainak kóros eredményei 
R9410 Perifériás idegrendszer, érzékszervek funkc. vizsg.nak kóros eredménye 
S0172 A fej többszörös mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
S0200 A koponyaboltozat törése 
S0210 A koponyaalap törése 
S0270 A koponya és arccsontok többszörös törései 
S0271 Koponyacsontok többszörös törései 
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései 
S0290 A koponya vagy arccsontok törése, k.m.n. 
S0400 A n. opticus és látópályák sérülése 
S0410 A n. oculomotorius sérülése 
S0420 A n. trochlearis sérülése 
S0430 A n. trigeminus sérülése 
S0440 A n. abducens sérülése 
S0450 A n. facialis sérülése 
S0460 A n. (stato-) acusticus sérülése 
S0470 A n. accessorius sérülése 
S0480 Más agyidegek sérülése 
S0490 K.m.n. agyideg sérülése 
S0600 Agyrázkódás 
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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 
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 
S0800 A hajas fejbőr skalpolásos leszakadása 
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 
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 
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 
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 
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S6480 Egyéb idegek sérülése a csukló és kéz szintjében 
S6490 K.m.n. ideg sérülése a csukló és kéz szintjében 
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 
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 
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 
T08H0 Gerinctörés, szintje nem meghatározott 
T0930 A gerincvelő sérülése, k.m.n. szintben 
T0940 K.m.n. ideg, gerincvelői ideggyök és törzsi idegfonat sérülése 
T1440 Nem meghatározott testtájék idegének vagy idegeinek sérülése 
T8181 Műtét vagy sérülés után állandósuló liguorsipoly, koponya 
T8182 Műtét vagy sérülés után állandósuló liquorsipoly, gerinc 
T8500 Az agykamrai shunt mechanikai szövődményei 
T8510 A beültetetett elektromos idegrendszeri stimulator mech. szövődményei 
U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL) 
U9940 Laesio cerebri non-progressiva 
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis 
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque 
U9980 Laesio cerebri progressiva 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 02  Szembetegségek 

  **** 02 0610 Szaruhártya-átültetés 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51253 Transplantatio corneae 
51261 Collar-stud prothesis 
51262 Keratoprothesis insertio 
51373 Transplantatio sclerocorneae 

  **** 02 0611 Szaruhártya-átültetés műlencse-beültetéssel 

BETEGSÉGEK 
H1600 Szaruhártya fekély 
H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül 
H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás 
H1640 Szaruhártya neovascularisatio 
H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások 
H1690 Szaruhártya-gyulladás, k.m.n. 
H1700 Leukoma adhaerens 
H1710 Egyéb központi szaruhártya homály 
H1780 Egyéb szaruhártya hegek és homályok 
H1790 Szaruhártya heg és homály, k.m.n. 
H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások 
H1810 Bullosus keratopathia 
H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő 
H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban 
H1840 Szaruhártya elfajulás 
H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák 
H1860 Keratoconus 
H1870 Egyéb szaruhártya deformitások 
H1880 A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei 
H1890 Szaruhártya rendellenesség, k.m.n. 
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog 
H2510 Öregkori lencsemag-homály 
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus 
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog 
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n. 
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog 
H2610 Sérüléses szürkehályog 
H2620 Szövődményes szürkehályog 
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog 
H2640 Utóhályog 
H2680 Egyéb határozott szürkehályog 
H2690 Szürkehályog, k.m.n. 
H2700 Lencsehiány (aphakia) 
H2710 A lencse dislocatiója 
H2780 A lencse egyéb meghatározott rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51253 Transplantatio corneae 
51261 Collar-stud prothesis 
51262 Keratoprothesis insertio 
51373 Transplantatio sclerocorneae 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51470 Anterior  Chamber Lens implantatio 
51471 Posterior Chamber Lens implantatio 
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése 

ÉS ESZKÖZÖK 
01201 Műlencse 
01203 Hajlítható műlencse 

  **** 02 0620 Szem speciális műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
37671 Intraocularis kontakt sugárkezelés 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
51650 Szemgödri implant. behelyezés 

ESZKÖZÖK "C" 
01202 Szemgödri implantátum 

"A" BEAV. VAGY ("B" BEAV. ÉS "C" ESZKÖZ) 

  **** 02 0630 Retina műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51476 Pneumaticus retinopexia 
51520 Scleralis plomb. implant. 
51534 Cerclage bulbi 
51550 Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae 

  **** 02 0631 Verteporfin (Visudyne) festékkel végzett fotodinámiás kezelés 

BETEGSÉGEK 
H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás 
H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás 
H3100 Chorioretineális hegek 
H3130 Érhártya vérzés és repedés 
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
12219 Fotodinámiás kezelés Verteporfin festékkel 

  **** 02 0632 Érproliferatioval járó macula degeneratio intravitreális kezelése 

BETEGSÉGEK 
H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás 
H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás 
H3100 Chorioretineális hegek 
H3130 Érhártya vérzés és repedés 
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
12220 Ranibizumab intravitreális injektálása 
 
 
 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 55 

  **** 02 0640 Orbita műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51600 Decompressio orbitae 
51601 Orbita drainage 
51602 Krönlein-műtét 
51603 Orbita decompr. sin. maxillaris felé 
51620 Bulbus evisceratio 
51630 Bulbus enucleatio 
51631 Exenteratio et plastica orbitae 
51640 Orbitatartalom kimetszés 
51660 Szemgödri implant. eltávolítás 
51670 Orbita reconstructio 
57650 Orbita törések nyílt repositiója 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
51650 Szemgödri implant. behelyezés 

  **** 02 0650 Primer iris műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
39122 Laser iridotomia 
51331 Cyclodiathermia 
51333 Cyclodialysis 
51334 Iridectomia antiglauc. 
51340 Excisio prolapsus iridis 
51351 Iridosclerostomia 
51352 Iridectomia optikai 
51353 Sphincterotomia iridis, sphincterolysis 
51354 Transfixio iridis 
51355 Iridotomia 
51356 Cyclectomia 
51357 Iridocyclectomia 
51358 Iridectomia 
51360 Iris plastica, varrat 
51361 Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris 
51362 Repositio prolapsus iridis 
51381 Adhaesiolysis intraocularis 
51382 Synechiolysis intraocularis 
51590 Cyclophotocoagulatio 

  **** 02 0660 Egyéb lencseműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes) 
51420 Lencse lineáris eltávolítása 
51440 Lencse intracapsularis eltávolítása 
51450 Lencse extracapsularis eltávolítása 
51460 Phakoemulsificatio 
51480 Extractio pseudophacos anterioris 
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51481 Extractio pseudophacos posterioris 
51491 Capsulectomia lentis 
51492 Capsulotomia lentis 
51493 Capsulorrhexis lentis oc. 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
51472 Anterior  Chamber Lens igazítás 
51473 Posterior Chamber Lens igazítás 

  **** 02 0670 Lencseműtétek műlencse-beültetéssel, a műlencse biztosításával 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51470 Anterior  Chamber Lens implantatio 
51471 Posterior Chamber Lens implantatio 
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése 

ÉS ESZKÖZÖK 
01201 Műlencse 
01203 Hajlítható műlencse 

  **** 02 0680 Szürkehályogműtét phakoemulsificatios módszerrel, hajlítható műlencse biztosításával 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült 
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése 

ÉS ESZKÖZÖK 
01203 Hajlítható műlencse 

  **** 02 069A Pars plana vitrectomia műlencse-beültetéssel 

BETEGSÉGEK 
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog 
H2510 Öregkori lencsemag-homály 
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus 
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog 
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n. 
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog 
H2610 Sérüléses szürkehályog 
H2620 Szövődményes szürkehályog 
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog 
H2640 Utóhályog 
H2680 Egyéb határozott szürkehályog 
H2690 Szürkehályog, k.m.n. 
H3300 Ideghártya leválás szakadással 
H3310 Ideghártya szétválás és cysták 
H3320 Serosus retinaleválás 
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül 
H3340 Tractiós ideghártya leválás 
H3350 Egyéb ideghártya leválások 
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása 
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia 
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás 
H3560 Ideghártya vérzés 
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H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása 
H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek 
H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n. 
H4300 Üvegtest prolapsus 
H4310 Üvegtesti vérzés 
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben 
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok 
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei 
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n. 
H4400 Gennyes endophthalmitis 
H4410 Egyéb endophthalmitis 
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51470 Anterior  Chamber Lens implantatio 
51471 Posterior Chamber Lens implantatio 
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam 
51570 Üvegtest csere 
51571 Endocryopexia 
51572 Üvegtest endolaser 
51573 Vitrectomia, pars plana 
51575 Membranectomia (macular pucker) retinae 

ÉS ESZKÖZÖK 
01201 Műlencse 
01203 Hajlítható műlencse 

  **** 02 069B Pars plana vitrectomia 

BETEGSÉGEK 
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog 
H2510 Öregkori lencsemag-homály 
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus 
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog 
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n. 
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog 
H2610 Sérüléses szürkehályog 
H2620 Szövődményes szürkehályog 
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog 
H2640 Utóhályog 
H2680 Egyéb határozott szürkehályog 
H2690 Szürkehályog, k.m.n. 
H3300 Ideghártya leválás szakadással 
H3310 Ideghártya szétválás és cysták 
H3320 Serosus retinaleválás 
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül 
H3340 Tractiós ideghártya leválás 
H3350 Egyéb ideghártya leválások 
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása 
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia 
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás 
H3560 Ideghártya vérzés 
H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása 
H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek 
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H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n. 
H4300 Üvegtest prolapsus 
H4310 Üvegtesti vérzés 
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben 
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok 
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei 
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n. 
H4400 Gennyes endophthalmitis 
H4410 Egyéb endophthalmitis 
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51500 Extr.corp.al.intraoc. (non magn.) via vitrectomiam 
51570 Üvegtest csere 
51571 Endocryopexia 
51572 Üvegtest endolaser 
51573 Vitrectomia, pars plana 
51575 Membranectomia (macular pucker) retinae 

  **** 02 069C Egyéb vitrectomiák 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51574 Vitrectomia, open sky 

  **** 02 0700 Intraocularis műtétek, kivéve retina, iris, lencse, üvegtest műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51240 Sutura corneae 
51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc. 
51320 Trabeculectomia 
51321 Iridecleisis 
51335 Antiglaucom implantatio 
51336 Gonioplastica 
51337 Gonioplastica c. laser 
51338 Trabeculoplastica 
51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc. 
51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem 

  **** 02 071A Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50810 Dacryoadenectomia 
50830 Canaliculus lacrimalis kő, idegentest eltávolítás 
50831 Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás 
50832 Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás 
50850 Dacryocystectomia 
50860 Reconstructio canaliculi lacrimalis 
50870 Dacryocysto-rhinostomia 
50871 Canaliculo-(dacryocysto)-rhinostomia 
50880 Conjunctivo-rhinostomia 
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50912 Tarsectomia 
50920 Epicanthus műtét 
50921 Szemrés helyreállítás 
50930 Ectropium ellenes műtét 
50931 Entropium ellenes műtét 
50932 Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje 
50935 Punctum lacr.eversio elleni műtétje 
50941 Plastica palpebrae sec. Blaskovics 
50943 Plastica palpebrae gradualis 
50950 Blepharorraphia totalis 
50951 Blepharorraphia lateralis 
51000 Tenotomia seu myotomia musculi oculi 
51010 Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem 
51020 Retropositio musc. oculi 
51021 Antepositio musculi oculi 
51030 Transpositio musc.oculi 
51031 Hummelscheim-műtét 
51050 Szemizmok adhaesioinak megszüntetése 
51090 Myotomia globularis oculi 
51130 Reconstructio et plastica conjunctivae 
51140 Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae 
51150 Sutura conjunctivae 
51151 Keratoplastica conjunctivalis 
51210 Keratotomia, keratectomia 
51211 Paracentesis corneae, Saemisch-metszés 
51220 Pterygium excisio 
51252 Keratoplastica perforans totalis 
51322 Sclerectomia 
51323 Sclerotomia 
51370 Scleroplastica, sustentaculum sclerae 
51372 Sclerokeratoplastica 
59100 Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae 

  **** 02 071B Extraocularis műtétek az orbita kivételével, 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 071A csoportjában! 

  **** 02 074C Szem egyéb betegségei 

BETEGSÉGEK 
A1850 A szem gümőkórja 
A5030 Késői veleszületett syphilises szembetegség 
A7190 Trachoma, k.m.n. 
B0050 A szem herpesvirus betegsége 
B0230 A szem zoster-betegsége 
B3010 Kötőhártya-gyulladás Adenovirus miatt (H13.1*) 
B3020 Vírusos pharyngoconjunctivitis 
B3030 Heveny járványos vérzéses conjunctivitis (Enterovirusos) (H13.1*) 
B3080 Egyéb vírusos conjunctivitis (H13.1*) 
B3090 Vírusos conjunctivitis k.m.n. 
B5800 Toxoplasma által okozott szembetegség 
B6910 A szem cysticercosisa 
B7430 Loiasis 
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C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
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. 
D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja 
D0920 Szem in situ carcinomája 
D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai 
D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata 
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. 
E5000 A-vitamin-hiány kötőhártya xerosissal 
E5010 A-vitamin-hiány Bitot-folttal és kötőhártya xerosissal 
E5020 A-vitamin-hiány szaruhártya xerosissal 
E5030 A-vitamin-hiány szaruhártya fekéllyel és xerosissal 
E5040 A-vitamin-hiány keratomalaciával 
E5050 A-vitamin-hiány farkasvaksággal 
E5060 A-vitamin-hiány xerophtalmusos szaruhártya-hegekkel 
E5070 A-vitamin-hiány egyéb szem-manifestatioi 
G2450 Szemhéjgörcs (blepharospasmus) 
H0000 Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai 
H0010 Jégárpa 
H0100 Szemhéjgyulladás (blepharitis) 
H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai 
H0180 Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás 
H0190 Szemhéjgyulladás, k.m.n. 
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis 
H0210 Szemhéj kifordulás 
H0220 Lagophthalmus 
H0230 Blepharochalasis 
H0240 Szemhéj ptosis 
H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek 
H0260 Szemhéj xanthelasma 
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei 
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei 
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n. 
H0400 Könnymirigygyulladás 
H0410 A könnymirigy egyéb rendellenességei 
H0420 Könnycsorgás 
H0430 A könnyutak heveny és nem meghatározott gyulladása 
H0440 A könnyutak idült gyulladása 
H0450 A könnyutak szűkülete és elégtelensége 
H0460 A könnyutak egyéb elváltozásai 
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H0480 A könnyszervek egyéb rendellenességei 
H0490 Könnyszervek rendellenessége, k.m.n. 
H0500 A szemgödör heveny gyulladása 
H0510 A szemgödör idült gyulladása 
H0520 Exophthalmusos állapotok 
H0530 Az szemgödör deformitása 
H0540 Enophthalmus 
H0550 Visszamaradt idegentest (régi) a szemgödör áthatoló sérülése után 
H0580 A szemgödör egyéb rendellenességei 
H0590 A szemgödör rendellenessége, k.m.n. 
H1000 Mucopurulens kötőhártya-gyulladás 
H1010 Heveny atopiás kötőhártya-gyulladás 
H1020 Egyéb heveny kötőhártya-gyulladás 
H1030 Heveny kötőhártya-gyulladás, k.m.n. 
H1040 Idült kötőhártya-gyulladás 
H1050 Blepharoconjunctivitis 
H1080 Egyéb kötőhártya-gyulladás 
H1090 Kötőhártya-gyulladás, k.m.n. 
H1100 Kúszóhártya 
H1110 Kötőhártya degeneratiók és lerakódások 
H1120 Kötőhártya hegek 
H1130 Kötőhártyavérzés 
H1140 Egyéb kötőhártyai érrendellenességek és cysták 
H1180 A kötőhártya egyéb, meghatározott rendellenességei, k.m.n. 
H1190 A kötőhártya rendellenessége, k.m.n. 
H1500 Ínhártyagyulladás 
H1510 Episcleritis 
H1580 Az ínhártya egyéb rendellenességei 
H1590 Az ínhártya rendellenessége, k.m.n. 
H1600 Szaruhártya fekély 
H1610 Egyéb felszínes szaruhártya-gyulladás, kötőhártya-gyulladás nélkül 
H1620 Kötőhártya-szaruhártya gyulladás 
H1630 Interstitialis és mély szaruhártya-gyulladás 
H1640 Szaruhártya neovascularisatio 
H1680 Egyéb szaruhártya-gyulladások 
H1690 Szaruhártya-gyulladás, k.m.n. 
H1700 Leukoma adhaerens 
H1710 Egyéb központi szaruhártya homály 
H1780 Egyéb szaruhártya hegek és homályok 
H1790 Szaruhártya heg és homály, k.m.n. 
H1800 Szaruhártya pigmentatiók és lerakódások 
H1810 Bullosus keratopathia 
H1820 Egyéb szaruhártya vizenyő 
H1830 Elváltozások a szaruhártya membránjaiban 
H1840 Szaruhártya elfajulás 
H1850 Örökletes szaruhártya dystrophiák 
H1860 Keratoconus 
H1870 Egyéb szaruhártya deformitások 
H1880 A szaruhártya egyéb, meghatározott rendellenességei 
H1890 Szaruhártya rendellenesség, k.m.n. 
H2000 Akut és szubakut iridocyclitis 
H2010 Idült iridocyclitis 
H2020 Phakogen iridocyclitis 
H2080 Egyéb iridocyclitisek 
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H2100 Elülső csarnok bevérzés 
H2110 A szivárványhártya és sugártest egyéb vascularis rendellenességei 
H2120 A szivárványhártya és a sugártest elfajulása 
H2130 A szivárványhártya, sugártest és elülső csarnok cystája 
H2140 Pupilláris membránok 
H2150 A szivárványhártya és sugártest egyéb adhaesiói és disruptiói 
H2180 A szivárványhártya és a sugártest egyéb meghatározott rendellenességei 
H2190 Szivárványhártya és sugártest rendellenesség, k.m.n. 
H2500 Kezdődő öregkori szürkehályog 
H2510 Öregkori lencsemag-homály 
H2520 Öregkori szürkehályog, Morgagni-típus 
H2580 Egyéb öregkori szürkehályog 
H2590 Öregkori szürkehályog, k.m.n. 
H2600 Gyermekkori, ifjúkori és praesenilis szürkehályog 
H2610 Sérüléses szürkehályog 
H2620 Szövődményes szürkehályog 
H2630 Gyógyszer okozta szürkehályog 
H2640 Utóhályog 
H2680 Egyéb határozott szürkehályog 
H2690 Szürkehályog, k.m.n. 
H2700 Lencsehiány (aphakia) 
H2710 A lencse dislocatiója 
H2780 A lencse egyéb meghatározott rendellenességei 
H3000 Gócos chorioretinealis gyulladás 
H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás 
H3020 Cyclitis posterior 
H3080 Egyéb chorioretineális gyulladások 
H3090 Chorioretineális gyulladás, k.m.n. 
H3100 Chorioretineális hegek 
H3110 Érhártya degeneratio 
H3120 Örökletes érhártya dystrophia 
H3130 Érhártya vérzés és repedés 
H3140 Érhártya leválás 
H3180 Érhártya egyéb meghatározott rendellenességei 
H3190 Érhártya rendellenesség, k.m.n. 
H3300 Ideghártya leválás szakadással 
H3310 Ideghártya szétválás és cysták 
H3320 Serosus retinaleválás 
H3330 Ideghártya szakadások leválás nélkül 
H3340 Tractiós ideghártya leválás 
H3350 Egyéb ideghártya leválások 
H3400 Retinalis arteria átmeneti elzáródása 
H3410 Arteria centralis retinae elzáródása 
H3420 Egyéb ideghártya-arteria elzáródások 
H3480 Egyéb ideghártya erek elzáródásai 
H3490 Ideghártya érelzáródás, k.m.n. 
H3500 Háttér retinopathia és retinalis elváltozások 
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása 
H3520 Egyéb proliferativ retinopathia 
H3530 Sárgafolt és hátsó pólus sorvadás 
H3540 Perifériás ideghártya elfajulás 
H3550 Öröklődő ideghártya dystrophia 
H3560 Ideghártya vérzés 
H3570 Az ideghártya rétegeinek szétválása 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 63 

H3580 Egyéb meghatározott ideghártya rendellenességek 
H3590 Ideghártya rendellenesség, k.m.n. 
H4000 Zöldhályog gyanú 
H4010 Elsődleges nyílt-zugú zöldhályog 
H4020 Elsődleges zárt-zugú zöldhályog 
H4030 Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog 
H4040 Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog 
H4050 A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog 
H4060 Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog 
H4080 Egyéb zöldhályog 
H4090 Zöldhályog, k.m.n. 
H4300 Üvegtest prolapsus 
H4310 Üvegtesti vérzés 
H4320 Kristályos lerakódás az üvegtestben 
H4330 Egyéb üvegtesti borússágok 
H4380 Az üvegtest egyéb rendellenességei 
H4390 Üvegtest rendellenesség, k.m.n. 
H4400 Gennyes endophthalmitis 
H4410 Egyéb endophthalmitis 
H4420 Degeneratív rövidlátás 
H4430 Szemgolyó egyéb elfajulásos elváltozásai 
H4440 Szem hypotonia 
H4450 A szemgolyó elfajulásos állapotai 
H4460 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, mágnesezhető 
H4470 Szemgolyóban visszamaradt (régi) idegentest, nem mágnesezhető 
H4490 Szemgolyó elváltozás, k.m.n. 
H46H0 Látóideg gyulladás (Neuritis optica) 
H4700 Látóideg rendellenességek m.n.o. 
H4710 Papillaoedema, k.m.n. 
H4730 Látóidegfő egyéb rendellenességei 
H4930 A szem teljes (külső) bénulása 
H4940 Progresszív külső szembénulás 
H4980 Egyéb bénulásos kancsalság 
H5000 Strabismus convergens 
H5010 Strabismus divergens 
H5020 Strabismus verticalis 
H5030 Intermittáló heterotropia 
H5040 Egyéb és k.m.n. heterotropia 
H5050 Heterophoria 
H5060 Mechanikus kancsalság 
H5080 Egyéb meghatározott kancsalság 
H5090 Kancsalság, k.m.n. 
H5100 Konjugált tekintés-bénulás 
H5110 Elégtelen és túlzott konvergencia 
H5120 Internuclearis szembénulás 
H5180 A binocularis szemmozgás egyéb meghatározott rendellenességei 
H5190 A binocularis szemmozgás rendellenessége, k.m.n. 
H5200 Hypermetropia 
H5210 Myopia 
H5220 Astigmatismus 
H5230 Anisometropia és aniseikonia 
H5240 Presbyopia 
H5250 Az alkalmazkodás rendellenességei 
H5260 A fénytörés egyéb rendellenességei 



 
 
 
 
 
64  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

H5270 Fénytörési rendellenesség, k.m.n. 
H5300 Látáshiány okozta tompalátás 
H5330 A binocularis látás egyéb rendellenességei 
H5340 Látótér defektusok 
H5350 A színlátás zavarai 
H5360 Éjszakai vakság 
H5380 Egyéb látászavarok 
H5390 Látászavar, k.m.n. 
H5400 Vakság mindkét szemen 
H5410 Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen 
H5420 Csökkentlátás mindkét szemen 
H5430 Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen 
H5440 Vakság egyik szemen 
H5450 Csökkentlátás egyik szemen 
H5460 Nem osztályozott látásvesztés egyik szemen 
H5470 Nem meghatározott látásvesztés 
H5710 Szemfájdalom 
H5780 A szem és függelékeinek egyéb meghatározott rendellenességei 
H5790 A szem és függelékeinek rendellenessége, k.m.n. 
H5900 Üvegtest syndroma szürkehályog műtét után 
H5980 A szem és függelékeinek egyéb beavatkozás utáni elváltozásai 
H5990 A szem és függelékeinek műtét utáni rendellenessége, k.m.n. 
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. 
Q1300 Szivárványhártya-coloboma 
Q1310 Szivárványhártya hiány 
Q1320 A szivárványhártya egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1330 Veleszületett szaruhártya homály 
Q1340 A szaruhártya egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1350 Kék színű ínhártya 
Q1380 A szem elülső szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1390 A szem elülső szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q1400 Az üvegtest veleszületett rendellenességei 
Q1410 Az ideghártya veleszületett rendellenességei 
Q1420 A látóidegfő veleszületett rendellenességei 
Q1430 Az érhártya veleszületett rendellenessége 
Q1480 A szem hátulsó szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei 
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Q1490 A szem hátulsó szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita) 
Q1580 A szem egyéb meghatározott rendellenességei 
Q1590 A szem veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása 
S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései 
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe 
S0230 Az orbitafenék törése 
S0500 Kötőhártya sérülése és szaruhártya horzsolódása idegentest nélkül 
S0510 A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása 
S0520 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusával, elvesztésével 
S0530 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusa, elvesztése nélkül 
S0540 A szemüreg áthatoló sérülése idegentesttel vagy anélkül 
S0550 A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel 
S0560 A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül 
S0570 A szemgolyó kiszakadása 
S0580 A szem és szemgödör egyéb sérülései 
S0590 A szem és szemgödör meghatározatlan részének sérülése 
T1500 Idegen test a corneában 
T1510 Idegen test a kötőhártya zsákban 
T1580 Idegen test a külső szem egyéb és több részében 
T1590 Idegen test a külső szem k.m.n. részében 
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. 

  **** 02 084Z Szemműtétek (kivéve: szaruhártya-átültetés, pars plana vitrectomia) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
37671 Intraocularis kontakt sugárkezelés 
39122 Laser iridotomia 
50810 Dacryoadenectomia 
50830 Canaliculus lacrimalis kő, idegentest eltávolítás 
50831 Dacryocysta kő, idegentest eltávolítás 
50832 Ductus nasolacrimalis kő, idegentest eltávolítás 
50850 Dacryocystectomia 
50860 Reconstructio canaliculi lacrimalis 
50870 Dacryocysto-rhinostomia 
50871 Canaliculo-(dacryocysto)-rhinostomia 
50880 Conjunctivo-rhinostomia 
50912 Tarsectomia 
50920 Epicanthus műtét 
50921 Szemrés helyreállítás 
50930 Ectropium ellenes műtét 
50931 Entropium ellenes műtét 
50932 Alsó szemhéj ectropium-ellenes műtétje 
50935 Punctum lacr.eversio elleni műtétje 
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50941 Plastica palpebrae sec. Blaskovics 
50943 Plastica palpebrae gradualis 
50950 Blepharorraphia totalis 
50951 Blepharorraphia lateralis 
51000 Tenotomia seu myotomia musculi oculi 
51010 Resectio musc.oculi cum/sine retro-antepositionem 
51020 Retropositio musc. oculi 
51021 Antepositio musculi oculi 
51030 Transpositio musc.oculi 
51031 Hummelscheim-műtét 
51050 Szemizmok adhaesioinak megszüntetése 
51090 Myotomia globularis oculi 
51130 Reconstructio et plastica conjunctivae 
51140 Adhaesiolysis conjunctivae seu/et palpebrae 
51150 Sutura conjunctivae 
51151 Keratoplastica conjunctivalis 
51210 Keratotomia, keratectomia 
51211 Paracentesis corneae, Saemisch-metszés 
51220 Pterygium excisio 
51240 Sutura corneae 
51252 Keratoplastica perforans totalis 
51310 Extractio corp. alien. oc. cum magn. seu cum forc. 
51320 Trabeculectomia 
51321 Iridecleisis 
51322 Sclerectomia 
51323 Sclerotomia 
51331 Cyclodiathermia 
51333 Cyclodialysis 
51334 Iridectomia antiglauc. 
51335 Antiglaucom implantatio 
51336 Gonioplastica 
51337 Gonioplastica c. laser 
51338 Trabeculoplastica 
51340 Excisio prolapsus iridis 
51351 Iridosclerostomia 
51352 Iridectomia optikai 
51353 Sphincterotomia iridis, sphincterolysis 
51354 Transfixio iridis 
51355 Iridotomia 
51356 Cyclectomia 
51357 Iridocyclectomia 
51358 Iridectomia 
51360 Iris plastica, varrat 
51361 Adhaesiolysis intraocularis segmentis anterioris 
51362 Repositio prolapsus iridis 
51370 Scleroplastica, sustentaculum sclerae 
51372 Sclerokeratoplastica 
51381 Adhaesiolysis intraocularis 
51382 Synechiolysis intraocularis 
51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes) 
51420 Lencse lineáris eltávolítása 
51440 Lencse intracapsularis eltávolítása 
51450 Lencse extracapsularis eltávolítása 
51460 Phakoemulsificatio 
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51470 Anterior  Chamber Lens implantatio 
51471 Posterior Chamber Lens implantatio 
51472 Anterior  Chamber Lens igazítás 
51473 Posterior Chamber Lens igazítás 
51474 Szürkehályog műtét phacoemulsificatios módszerrel, hajl.műlencse-beült 
51475 Műlencse varrattal történő rögzítése 
51476 Pneumaticus retinopexia 
51480 Extractio pseudophacos anterioris 
51481 Extractio pseudophacos posterioris 
51491 Capsulectomia lentis 
51492 Capsulotomia lentis 
51493 Capsulorrhexis lentis oc. 
51501 Extr. corp. al. intraoc. (non magn.) cum forc. 
51510 Extr. corp. al. intraoc. cum magnetem 
51520 Scleralis plomb. implant. 
51534 Cerclage bulbi 
51550 Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae 
51574 Vitrectomia, open sky 
51590 Cyclophotocoagulatio 
51600 Decompressio orbitae 
51601 Orbita drainage 
51602 Krönlein-műtét 
51603 Orbita decompr. sin. maxillaris felé 
51620 Bulbus evisceratio 
51630 Bulbus enucleatio 
51631 Exenteratio et plastica orbitae 
51640 Orbitatartalom kimetszés 
51650 Szemgödri implant. behelyezés 
51660 Szemgödri implant. eltávolítás 
51670 Orbita reconstructio 
57650 Orbita törések nyílt repositiója 
59100 Cauterisatio conjuctivae, corneae, sclerae 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 03  Fül-orr-gége megbetegedések 

  **** 03 086B Nyaki blockdissectio rosszindulatú daganatos betegség miatt 

BETEGSÉGEK 
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 
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 
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 
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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. 
C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium 
C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium 
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium 
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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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND) 
54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio 

  **** 03 086C Nyaki blockdissectio és rekonstrukció myocutan lebennyel vagy microvascularis lebennyel 
rosszindulatú betegség miatt 

BETEGSÉGEK 
C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
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. 
C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0284 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0304 Felső fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
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C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
C0404 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0484 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0584 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. 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 
C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C0984 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
C1014 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
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C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C1184 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. IV. stád. 
C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
C1384 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
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. 
C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 
C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
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C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium 
C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 
C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND) 
54034 Korlátozott kiterjesztésű nyaki blockdissectio 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
58937 Távoli nyeleslebeny 
58938 Kettős nyeleslebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése 

  **** 03 086D Fej-, nyaktájék egyéb nagyobb műtétei rosszindulatú daganat miatt 

BETEGSÉGEK 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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. 
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 
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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. 
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
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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 
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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 
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája 
D0200 Gége in situ carcinomája 
D0400 Az ajak bőrének in situ rákja 
D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51821 Teljes külsőfül kiirtás (fülkagyló és hallójárat) 
52092 Petrosectomia, pyramidectomia 
52093 Közép- és belsőfül kiirtása Conley szerint 
52254 Pietrantoni-De Lima műtét 
52510 Glossectomia partialis 
52520 Glossectomia 
52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae 
52531 Tonsillo-lingualis tu. resectio 
52532 Tonsillo-lingualis tu. res. mandibularesectioval 
52540 Nyelv helyreállítása 
52622 Parotidectomia lobaris 
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása 
52920 Pharyngectomia 
53010 Hemilaryngectomia (verticalis) 
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis 
53022 Horizontális gégeresectio 
53023 Subtotalis gégeresectio, Pearson műtét 
53030 Laryngectomia totális 
53040 Kiterjesztett totál laryngectomia 
53124 Tracheostomia mediastinalis 
53141 Trachearesectio, reanastomosis 
53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból 
53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval 
53154 Reconstructio laryngis 
53155 Külső gégefeltárás 
53411 Mediastinotomia collaris 
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND 
54200 Oesophagotomia cervicalis 
54210 Oesophagostomia cervicalis 
54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv. 
54222 Diverticulectomia   Zenkeri 
54229 Excisio laesionis oesophagei cervicalis 
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54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei 
57722 Teljes maxilla eltávolítás 
57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja 
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth. 

  **** 03 0870 Fej-, nyaktájék nagyobb műtétei, malignitás kivételével 

BETEGSÉGEK 
A főcsoport bármely betegsége a 086D betegségeinek kivételével 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52510 Glossectomia partialis 
52520 Glossectomia 
52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae 
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis 
53030 Laryngectomia totális 
53040 Kiterjesztett totál laryngectomia 
53124 Tracheostomia mediastinalis 
53141 Trachearesectio, reanastomosis 
53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból 
53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval 
53154 Reconstructio laryngis 
53155 Külső gégefeltárás 
53156 Laryngofissio máshova nem sorolható esetekben 
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül 
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis) 
53164 Tracheopexia 
53165 Tracheopexia implantatummal 
53166 Intubatio tracheae sec. Montgomery 
53167 Reconstructio tracheae sec. Neville 
53168 Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel 
53411 Mediastinotomia collaris 
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND) 
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND 
54200 Oesophagotomia cervicalis 
54210 Oesophagostomia cervicalis 
54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv. 
54229 Excisio laesionis oesophagei cervicalis 
54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei 
57740 Temporomandibularis arthroplastica 
57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül 
57753 Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval 

  **** 03 0880 Glandula parotis műtétei 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52622 Parotidectomia lobaris 
52623 Totális parotidectomia, a n.facialis feláldozásával 
52624 Totális parotidectomia, a n.facialis megkímélésével 
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  **** 03 0890 Nyálmirigyműtétek, a glandula parotis kivételével 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52610 Nyálmirigy eltávolítás, kivéve parotis 
52630 Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása 
52690 Nyálvezeték plasztika 

  **** 03 0900 Ajak-, szájpadhasadék műtétei 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52750 Lágyszájpadplasztika 
52751 Keményszájpadplasztika 
52752 Kemény- és lágyszájpadplasztika, egy ülésben 
58981 Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása 
58984 Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója 
58987 Median ajakhasadék zárása 

  **** 03 091A Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia 
52111 Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel 
52120 Mucotomia nasi 
52123 Orrfistula excisiója 
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő) 
52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian 
52150 Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio 
52173 Choanalis atresia transnasalis perforálása 
52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét 
52175 Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét) 
52202 Punctio sinus frontalis sec. Beck 
52210 Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint) 
52260 Oro-antralis kommunikáció zárás 
57600 Járomcsont törés zárt repositiója 
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója 
57660 Arctörések zárt repositiója 
57670 Arctörések nyílt repositiója 
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv. 
57710 Arccsont laesio kimetszés 
57720 Arccsont részleges kivésése 
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  **** 03 091B Orrmelléküregek, a processus mastoideus műtétei 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 091A csoportjában! 

  **** 03 0920 Fül, orr, száj, garat, gége közepes műtétei 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50870 Dacryocysto-rhinostomia 
51811 Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio 
51812 Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása 
51820 Fülkagyló amputatioja 
51840 Külsőfül alaki korrekciója 
51940 Myringoplastica 
52041 Hallójáratfal rekonstructio nyitott rad.op. után 
52050 Belsőfül fenestratioja 
52070 Labyrinthectomia 
52130 Orr resectiója 
52221 Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése 
52361 Endossealis implantatum behelyezése 
52363 Subperiostealis implantatum behelyezése 
52930 Uvulo-palato-pharyngoplastica 
53001 Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül 
53002 Microlaryngoscopias műtét 
53003 Mikrolaryngoscopias műtét, laserrel 
53004 Endolaryngealis chordectomia 
53050 Laryngocele excisio 
53110 Conicotomia 
53114 Tracheostomia 
53132 Tracheotomia explorativa 
53150 Endolaryngealis hangréstágító műtét 
53160 Tracheostoma  műtéti zárása 
53163 Művi gégeképzés 
53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri) 
53170 Kis ellenállású hangprotézis beültetés 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
81113 Idegentest eltáv. direkt hypopharyngoscopiaval 

  **** 03 0930 Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb műtétei 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50401 Trigeminus ág exhairesise 
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia 
50423 Reanastomosis nervorum 
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis 
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50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis 
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio) 
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás) 
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.) 
50650 Ectopias pajzsmirigy eltávolítása 
51600 Decompressio orbitae 
51850 Külső hallójárat képzése vagy helyreállítása 
51851 Hallójárati osteoma, exostosis eltávolítása 
51860 Fülkagyló képzés porcbeültetéssel, implantatioval 
51910 Stapedectomia, stapedotomia 
51920 Stapedectomia revisio 
51950 Tympanoplastica 
51951 Tympanoplastica, cholesteatoma sanatioval 
52031 Tympanoplastica stad. II.  (Tympanotomia) 
52040 Idült középfülgyulladás, radikális fülműtét 
52071 Saccotomia auris 
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át 
52076 Belső hallójárat feltárása translabyrint. úton 
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől 
52090 Resectio a közép- ill. belsőfülben 
52091 Közép/belsőfül ben.tu. műtét a sziklacsontban 
52220 Luc-Caldwell műtét 
52231 Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch) 
52232 Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl) 
52241 Endonasalis ethmoidectomia 
52251 Külső  rostaműtét (Moore) 
52252 Transmaxill.transethmoid.v.transsept.sphenoid műtét 
52253 Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler 
52270 Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét 
52271 Endoscopos (mikroszkópos) rostaműtétek (FES) 
52272 Endoscopos (mikroszkópos) sphenoidotomia 
52621 Enucleatio benignomae glandulae parotis 
52812 Processus styloideus elongatus resectio 
52900 Pharyngotomia lateralis 
52901 Pharyngotomia medialis 
52910 Exstirpatio cystae colli lateralis 
52931 Garattágító műtét 
52932 Garattágító műtét, garatplasztika után 
52940 Garat adhaesiok és hegek oldása 
52950 Pharyngoplastica sec. Orticochea 
52951 Velopharyngoplastica alulnyelezett lebennyel 
52952 Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel 
52953 Garatszűkítés teflon injectioval 
52954 Garatszűkítés obturatorral (speech bulb) 
53020 Chordectomia (vocalis) külső feltárásból 
53130 Exploratio tracheae 
53131 Exploratio et drainage tracheae 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53151 Endolaryngealis hangréstágító műtét, laserrel 
53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri) 
53320 Phrenicotomia, phrenicotripsia 
57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója 
57721 Részleges maxilla eltávolítás 
57740 Temporomandibularis arthroplastica 
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57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül 
57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57924 Csavarozás 
57929 Karmos lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792L KFI mini lemezelés 
58166 Salter műtét 
58167 Pemberton műtét 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
59000 Ráncplastica arcon 
88421 Chemoembolisatio arteriae 
88730 Perfusio regionalis 

  **** 03 0940 Fül, orr, száj, garat, gége kisebb műtétei 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel 
52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel 
52103 Orrvérzés ellátása laserrel 
52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel 
52760 Resectio uvulae 
53000 Endolaryngealis indirect műtét 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
57831 Exostosis levésés 
82230 Dilatatio duct. gl. parotis, submand., submaxill. 
82240 Dilatatio pharyngis 

  **** 03 0950 Cochlearis implantatum beültetése (implantatumár térítése nélkül) 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52072 Cochlear implantatio 

  **** 03 0960 Orrplasztika 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52170 Orrkorrekció 
52171 Septumplastica 
52172 Septumperforatio zárása 
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  **** 03 097A Tonsillectomia, adenotomia 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52810 Tonsillectomia, residuum kimetszés 
52820 Tonsillo-adenotomia 
52830 Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia) 
52840 Tonsillectomia lingualis 
52850 Adenotomia, readenotomia 

  **** 03 100A Szájműtétek 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52372 Gingivectomia és gingivoplastica 
52374 Fogászati csontplasztika 
52375 Fogászati csont auto/heterotransplantatio 
52376 Intraorális sínezés 
52440 Alveolusplasztika 
52511 Glossectomia partialis propt. macroglossiam 
52540 Nyelv helyreállítása 
52700 Drainage az arcon és a szájfenéken 
52710 Szájpad incisioja (drainage, fenestratio) 
52720 Szájpadi elváltozás kimetszése 
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása 
52753 Szájpadrekonstrukció, előzetes műtét után 
57640 Állkapocs törések nyílt repositiója 
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles 
58982 Ajak és külső száj plastica, Le Mesurier szerint 
58983 Ajak és külső száj plastica, Millard  szerint 
58985 Ajak- és külső szájplasztika 
58986 Ajakkorrekció ajakplasztika után 

  **** 03 100B Maxillofaciális régió műtéti ellátása 

BETEGSÉGEK 
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
D1642 Az arckoponya csontjainak jóindúlatú daganata 
K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei 
K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái 
K0720 Harapási rendellenességek 
S0240 Az arccsont törése 
S0260 Az állkapocs törése 
S0272 Arccsontok többszörös törései 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52430 Műtét az állkapcson 
52431 Osteotomia mandibulae 
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv. 
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57710 Arccsont laesio kimetszés 
57720 Arccsont részleges kivésése 
57721 Részleges maxilla eltávolítás 
57722 Teljes maxilla eltávolítás 
57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez) 
57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja 
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth. 
57752 Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis 
57833 Exstirpatio marginalis       tumoris ossealis 
57834 Exstirpatio latus            tumoris ossealis 
57835 Exstirpatio radicalis        tumoris ossealis 
57849 Csontfragmentum eltávolítás 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis 
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles 
58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 

  **** 03 1010 Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai 

BETEGSÉGEK 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
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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 
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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. 
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. 
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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. 
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 
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 
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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 
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája 
D0200 Gége in situ carcinomája 
D0400 Az ajak bőrének in situ rákja 
D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja 

  **** 03 1020 Egyensúlyzavarok 

BETEGSÉGEK 
H8100 Meniére-betegség 
H8110 Benignus paroxysmalis szédülés 
H8120 Vestibularis neuronitis 
H8130 Egyéb, perifériás eredetű szédülés 
H8140 Központi eredetű szédülés 
H8180 A vestibularis működés egyéb zavarai 
H8190 Egyensúlyzavarok, k.m.n. 
H8300 Labyrinthitis 
H8310 Labyrinthus sipoly 
H8320 A labyrinthus működés zavara 
H8380 A belső fül egyéb betegségei 
H8390 Belsőfül-betegség, k.m.n. 

  **** 03 1021 Egyensúlyzavar sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
H8100 Meniére-betegség 
H8110 Benignus paroxysmalis szédülés 
H8120 Vestibularis neuronitis 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
85928 Vestibularis működési rendellenesség gyógyszeres kezelése, roham esetén 
85929 Vestibularis működési rendell. kezelése spec. műfogásokkal ac. esetben 
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  **** 03 1031 Orrvérzés sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK "A" 
R0400 Epistaxis 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
85011 Orrvérzés ellátása réteges tamponáddal 
85012 Orrvérzés ellátása Bellocq-tamponáddal 
85013 Orrvérzés csillapítása ballonos tubussal 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel 
52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel 
52103 Orrvérzés ellátása laserrel 
52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel 
59110 Cauterisatio nasi 
59200 Elektrocoagulatio intranasalis 

14 ÉVES KOR ALATT: "A" DIAGN. ÉS ("B" BEAV. VAGY "C" BEAV.), EGYÉB KOR ESETÉN: "A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. 

  **** 03 1040 Epiglottitis 

BETEGSÉGEK 
J0510 Heveny epiglottitis 

  **** 03 1060 Laryngotracheitis 

BETEGSÉGEK "A" 
J0400 Heveny gégegyulladás 
J0401 Heveny gégegyulladás (Laryngitis acuta) 
J0402 Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica) 
J0410 Heveny légcsőgyulladás 
J0420 Heveny laryngotracheitis 
J0500 Heveny obstructiv laryngitis [croup] 
J3700 Idült laryngitis 
J3710 Idült laryngotracheitis 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
87502 Aerosol kezelés, lokálisan ható szimpatikomimetikummal 
87503 Aerosol kezelés, lokálisan ható szteroiddal 

("A" DIAGN. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGALÁBB 2) VAGY ("A" DIAGN. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGFELJEBB 1 ÉS NINCS "B" BEAV.) 

  **** 03 1070 Laryngitis subglottica speciális kezeléssel 

BETEGSÉGEK "A" 
J0402 Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica) 
J0500 Heveny obstructiv laryngitis [croup] 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
87502 Aerosol kezelés, lokálisan ható szimpatikomimetikummal 
87503 Aerosol kezelés, lokálisan ható szteroiddal 

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS A NAPOK SZÁMA LEGFELJEBB 1 

  **** 03 109C Fül, orr, száj, garat, gége egyéb betegségei 

BETEGSÉGEK 
A1860 A fül gümőkórja 
A3600 Torokdiphtheria 
A3610 Orrgarat diphtheria 
A3620 Gége diphtheria 
A6650 Gangosa 
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B0530 Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*) 
B0850 Enterovirusos hólyagos torokgyulladás 
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. 
D1400 Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata 
D1410 Gége jóindulatú daganata 
D2200 Az ajak festéksejtes naevusai 
D2220 A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai 
D2300 Ajak bőrének jóindulatú daganata 
D2320 A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata 
D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3800 Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
H6000 Külső fül tályog 
H6010 A külső fül cellulitise 
H6020 Otitis externa maligna 
H6030 Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás 
H6040 A külső fül cholesteatomája 
H6050 Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás 
H6080 Egyéb külsőfül-gyulladás 
H6090 Otitis externa, k.m.n. 
H6100 A külső fül porchártyagyulladása 
H6110 A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei 
H6120 Impactált cerumen 
H6130 A külső hallójárat szerzett szűkülete 
H6180 A külső fül egyéb, meghatározott betegségei 
H6190 Külsőfül rendellenesség, k.m.n. 
H6600 Heveny gennyes középfülgyulladás 
H6810 Fülkürtelzáródás 
H6900 Tátongó fülkürt 
H6980 Az Eustach-kürt egyéb betegségei 
H6990 Eustach-kürt rendellenesség, k.m.n. 
H7000 Heveny mastoiditis 
H7010 Idült mastoiditis 
H7020 Petrositis 
H7080 Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok 
H7090 Csecsnyúlványgyulladás, k.m.n. 
H71H0 A középfül cholesteatomája 
H7200 Centrális dobhártya átfúródás 
H7210 A dobhártya atticalis átfúródása 
H7220 Egyéb, széli dobhártya átfúródás 
H7280 Egyéb dobhártya átfúródás 
H7290 Dobhártya átfúródás, k.m.n. 
H7300 Heveny dobhártyagyulladás 
H7310 Idült dobhártyagyulladás 
H7380 A dobhártya egyéb betegségei 
H7390 Dobhártyabetegség, k.m.n. 
H7400 Tympanosclerosis 
H7410 A középfül adhaesiv betegsége 
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H7420 A hallócsont-láncolat megszakadása és dislocatiója 
H7430 A hallócsontok egyéb, szerzett rendellenességei 
H7440 A középfül polypusa 
H7480 A középfül és csecsnyúlvány egyéb meghatározott betegségei 
H7490 Középfül- és csecsnyúlványbetegség, k.m.n. 
H8000 Otosclerosis, nem obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló 
H8010 Otosclerosis, obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló 
H8020 Cochlearis otosclerosis 
H8080 Egyéb otosclerosis 
H8090 Otosclerosis, k.m.n. 
H8330 Zaj hatása a belső fülre 
H9000 Kétoldali vezetéses hallásvesztés 
H9010 Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 
H9020 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n. 
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. 
H9100 Ototoxikus hallásvesztés 
H9110 Időskori nagyothallás 
H9120 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés 
H9130 Süketnémaság, m.n.o. 
H9180 Egyéb hallásvesztés 
H9190 Hallásvesztés, k.m.n. 
H9200 Fülfájás 
H9210 Fülfolyás 
H9220 Fülvérzés 
H9300 A fül (a hallószerv) degeneratív és vascularis rendellenességei 
H9310 Fülzúgás (tinnitus) 
H9320 Egyéb rendellenes hanghallás 
H9330 A hallóideg rendellenességei 
H9380 A fül egyéb meghatározott rendellenességei 
H9390 Fülrendellenesség, k.m.n. 
H9500 Recidiv cholesteatoma postmastoidectomiás üregben 
H9510 Mastoidectomiát követően kialakult egyéb rendellenességek 
H9580 A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követő egyéb rendellenességei 
H9590 Beavatkozást követő fül és csecsnyúlvány rendellenesség, k.m.n. 
J0140 Heveny pansinusitis 
J3300 Orrüreg-polypus 
J3310 Polypoid sinus degeneratio 
J3380 Egyéb melléküreg polypus 
J3390 Orrpolypus, k.m.n. 
J3400 Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa 
J3410 Orrüregek cystája és mucoceléje 
J3420 Orrsövény-elferdülés 
J3430 Orrkagylók túltengése 
J3480 Az orr és orr-üregek egyéb meghatározott rendellenességei 
J3510 A garatmandulák túltengése 
J3520 Az orrmandulák túltengése 
J3530 Az orr- és garatmandulák együttes túltengése 
J3580 Az orr- és garatmandulák egyéb idült betegségei 
J3590 Az orr- és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei 
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J36H0 Mandula körüli tályog 
J3800 Hangszalag- és gége-bénulás 
J3810 A hangszalag és gége polypusa 
J3820 A hangszalagok csomói 
J3830 A hangszalagok egyéb betegségei 
J3840 Gégevizenyő 
J3850 Gégegörcs 
J3860 Gégeszűkület 
J3870 A gége egyéb betegségei 
J3900 Retropharyngealis és parapharyngealis tályog 
J3910 A garat egyéb tályogja 
J3920 A garat egyéb betegségei 
J3930 A felső légútak k.m.n. lokalizációjú túlérzékenységi reakciója 
J3980 A felső légutak egyéb meghatározott betegségei 
J3990 A felső légutak betegségei, k.m.n. 
K1100 Nyálmirigysorvadás 
K1110 Nyálmirigytúltengés 
K1120 Nyálmirigygyulladás 
K1130 Nyálmirigytályog 
K1140 Nyálmirigysipoly 
K1150 Nyálmirigykövesség 
K1160 Nyálmirigy mucocele 
K1170 A nyáltermelés rendellenességei 
K1180 A nyálmirigyek egyéb betegségei 
K1190 A nyálmirigy nem meghatározott betegségei 
M9500 Az orr szerzett deformitása 
M9510 Karfiol-fül 
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. 
Q1700 Járulékos fül 
Q1710 Nagyfülűség 
Q1720 Kisfülűség 
Q1730 Egyéb módon szabálytalan alakú fül 
Q1740 A fül helyzeti rendellenessége 
Q1750 Elálló fülkagyló 
Q1780 A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q1790 A fül veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q1800 Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő 
Q1810 Fül előtti üreg és tömlő 
Q1820 A kopoltyúív egyéb rendellenességei 
Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q3000 Choana elzáródás 
Q3010 Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége 
Q3020 Repedt, bevágott, hasadt orr 
Q3030 Veleszületett perforált orrsövény 
Q3080 Az orr egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3090 Az orr veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q3100 Gégehártya 
Q3110 Veleszületett subglotticus szűkület 
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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. 
Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei 
Q3870 Garat-tasak 
Q3880 A garat egyéb veleszületett rendellenességei 
R0400 Epistaxis 
R0410 Vérzés a torokból 
R0700 Torokfájás 
S0030 Az orr felületes sérülése 
S0040 A fül felületes sérülése 
S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése 
S0070 A fej többszörös felületes sérülése 
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése 
S0120 Az orr nyílt sebe 
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe 
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe 
S0220 Az orrcsont törése 
S0272 Arccsontok többszörös törései 
S0310 Az orrporc ficama 
S0810 A fül traumás amputatiója 
S0920 A dobhártya traumás repedése 
S1100 A gégét és légcsövet is érintő nyílt seb 
S1110 A pajzsmirigyet is érintő nyílt seb 
S1120 A garatot és nyaki nyelőcsövet is érintő nyílt seb 
S1170 A nyak többszörös nyílt sebe 
S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe 
S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe 
T16H0 Idegentest a fülben 
T1700 Idegen test az orrmelléküregben 
T1710 Idegen test az orrnyílásban 
T1720 Idegentest a garatban 
T1730 Idegentest a gégében 
T2800 A száj és garat égése 
T2850 A száj és garat maródása 
 

  **** 03 110C Fog-, szájbetegségek 

BETEGSÉGEK 
A6900 Nekrotizáló fekélyes stomatitis 
B0020 Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis 
B3700 Candidiasisos stomatitis 
D1000 Ajak jóindulatú daganata 
D1010 Nyelv jóindulatú daganata 
D1020 Szájfenék jóindulatú daganata 
D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata 
D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata 
I8600 Nyelv alatti varicositas 
K0040 A fogfejlődés zavarai 
K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o. 
K0060 A fogáttörés rendellenességei 
K0070 Fogzási syndroma 
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K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai 
K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar 
K0100 Retineált fog 
K0110 Impactált fog 
K0340 Hypercementosis 
K0360 Zománc-depositum 
K0370 A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszíneződése 
K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei 
K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n. 
K0400 Fogbélgyulladás 
K0410 Fogbélelhalás 
K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai 
K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben 
K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű 
K0450 Periodontitis apicalis chronica 
K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel 
K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül 
K0480 Foggyökér-cysta 
K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei 
K0500 Heveny fogínygyulladás 
K0510 Idült fogínygyulladás 
K0520 Heveny periodontitis 
K0530 Idült periodontitis 
K0540 Periodontosis 
K0550 Egyéb periodontalis betegségek 
K0560 Periodontalis betegség k.m.n. 
K0600 Fogíny-visszahúzódás 
K0610 Gingiva-hyperplasia 
K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai 
K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei 
K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n. 
K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei 
K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái 
K0750 Dentofacialis működési zavarok 
K0760 A temporomandibularis izület betegségei 
K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek 
K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n. 
K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében 
K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt 
K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása 
K0830 Visszamaradt foggyökér 
K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei 
K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n. 
K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták 
K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták 
K0920 Egyéb állcsonti cysták 
K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o. 
K0990 Szájtájéki cysta k.m.n. 
K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei 
K1010 Centrális és óriássejtes granuloma 
K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai 
K1030 Fogmedergyulladás 
K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei 
K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n. 
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K1200 Recurráló aphthák a szájban 
K1210 Stomatitis egyéb formái 
K1220 Cellulitis és abscessus a szájban 
K1300 Az ajkak betegségei 
K1310 Arc- és ajakcsípés 
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven 
K1330 Szőrös leukoplakia 
K1340 Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások 
K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben 
K1360 Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán 
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások 
K1400 Nyelvgyulladás (glossitis) 
K1410 Térképnyelv 
K1420 Glossitis mediana rhomboidea 
K1430 Papilla hypertrophia a nyelven 
K1440 A nyelvpapillák sorvadása 
K1480 A nyelv egyéb megbetegedései 
K1490 Nyelvbetegség k.m.n. 
Q1840 Nagyszájúság 
Q1850 Kisszájúság 
Q1860 Nagyajkúság 
Q1870 Kisajkúság 
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. 
Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q3810 Ankyloglossia 
Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia) 
Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei 
S0240 Az arccsont törése 
S0250 A fogak törése 
S0260 Az állkapocs törése 
S0300 Az állkapocs ficama 
S0320 A fog ficama 
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S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása 
T1800 Idegentest a szájban 

  **** 03 1110 Fogágy műtétei 

BETEGSÉGEK "A" 
D1020 Szájfenék jóindulatú daganata 
D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata 
D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata 
S0240 Az arccsont törése 
S0250 A fogak törése 
S0300 Az állkapocs ficama 
S0320 A fog ficama 

BETEGSÉGEK "B" 
K0040 A fogfejlődés zavarai 
K0050 A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o. 
K0060 A fogáttörés rendellenességei 
K0070 Fogzási syndroma 
K0080 A fogfejlődés egyéb zavarai 
K0090 Nem tipizált fogfejlődési zavar 
K0100 Retineált fog 
K0110 Impactált fog 
K0310 Fogabrasio 
K0320 Fogerosio 
K0330 Kóros fogresorptio 
K0340 Hypercementosis 
K0350 A fogak ankylosisa 
K0360 Zománc-depositum 
K0370 A fog kemény szöveteinek áttörés utáni elszíneződése 
K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei 
K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n. 
K0400 Fogbélgyulladás 
K0410 Fogbélelhalás 
K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai 
K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben 
K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű 
K0450 Periodontitis apicalis chronica 
K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel 
K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül 
K0480 Foggyökér-cysta 
K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei 
K0500 Heveny fogínygyulladás 
K0510 Idült fogínygyulladás 
K0520 Heveny periodontitis 
K0530 Idült periodontitis 
K0540 Periodontosis 
K0550 Egyéb periodontalis betegségek 
K0560 Periodontalis betegség k.m.n. 
K0600 Fogíny-visszahúzódás 
K0610 Gingiva-hyperplasia 
K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai 
K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei 
K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n. 
K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei 
K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái 
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K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 
K0750 Dentofacialis működési zavarok 
K0760 A temporomandibularis izület betegségei 
K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek 
K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n. 
K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében 
K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt 
K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása 
K0830 Visszamaradt foggyökér 
K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei 
K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n. 
K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták 
K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták 
K0920 Egyéb állcsonti cysták 
K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o. 
K0990 Szájtájéki cysta k.m.n. 
K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei 
K1010 Centrális és óriássejtes granuloma 
K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai 
K1030 Fogmedergyulladás 
K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei 
K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n. 
K1200 Recurráló aphthák a szájban 
K1210 Stomatitis egyéb formái 
K1220 Cellulitis és abscessus a szájban 
K1300 Az ajkak betegségei 
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven 
K1330 Szőrös leukoplakia 
K1340 Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások 
K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben 
K1360 Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán 
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások 
K1400 Nyelvgyulladás (glossitis) 
K1490 Nyelvbetegség k.m.n. 
Q1840 Nagyszájúság 
Q1850 Kisszájúság 
Q1860 Nagyajkúság 
Q1870 Kisajkúság 
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 
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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. 
Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q3810 Ankyloglossia 
Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia) 
Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei 
Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei 
S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása 
T1800 Idegentest a szájban 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
52350 Fog reimplantatio 
52360 Endossealis fog implantatio 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
52310 Fog sebészi eltávolítása, a fogágy partialis eltávolításával 
52362 Endossealis implantatum eltávolítása 
52370 Gyökércsúcs eltávolítása 
52371 Pulpectomia 
52373 Lebenyes műtét gyökérlesimítással 
52440 Alveolusplasztika 

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 03 127Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájbetegségek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A1860 A fül gümőkórja 
A3600 Torokdiphtheria 
A3610 Orrgarat diphtheria 
A3620 Gége diphtheria 
A6650 Gangosa 
A6900 Nekrotizáló fekélyes stomatitis 
B0020 Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis 
B0530 Középfülgyulladással szövődött kanyaró (H67.1*) 
B0850 Enterovirusos hólyagos torokgyulladás 
B3700 Candidiasisos stomatitis 
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 
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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 
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 
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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 
C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
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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 
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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 
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 
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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. 
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 
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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. 
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 
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 
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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 
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája 
D0200 Gége in situ carcinomája 
D0400 Az ajak bőrének in situ rákja 
D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja 
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. 
D1400 Középfül, orrüreg és melléküregek jóindulatú daganata 
D1410 Gége jóindulatú daganata 
D1650 Alsó állkapocs jóindulatú daganata 
D2200 Az ajak festéksejtes naevusai 
D2220 A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai 
D2300 Ajak bőrének jóindulatú daganata 
D2320 A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata 
D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
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D3800 Gége bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
H6000 Külső fül tályog 
H6010 A külső fül cellulitise 
H6020 Otitis externa maligna 
H6030 Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás 
H6040 A külső fül cholesteatomája 
H6050 Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás 
H6080 Egyéb külsőfül-gyulladás 
H6090 Otitis externa, k.m.n. 
H6100 A külső fül porchártyagyulladása 
H6110 A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei 
H6130 A külső hallójárat szerzett szűkülete 
H6180 A külső fül egyéb, meghatározott betegségei 
H6190 Külsőfül rendellenesség, k.m.n. 
H6810 Fülkürtelzáródás 
H6980 Az Eustach-kürt egyéb betegségei 
H6990 Eustach-kürt rendellenesség, k.m.n. 
H7000 Heveny mastoiditis 
H7010 Idült mastoiditis 
H7020 Petrositis 
H7080 Egyéb csecsnyúlványgyulladás és rokon állapotok 
H7090 Csecsnyúlványgyulladás, k.m.n. 
H71H0 A középfül cholesteatomája 
H7200 Centrális dobhártya átfúródás 
H7210 A dobhártya atticalis átfúródása 
H7220 Egyéb, széli dobhártya átfúródás 
H7280 Egyéb dobhártya átfúródás 
H7290 Dobhártya átfúródás, k.m.n. 
H7300 Heveny dobhártyagyulladás 
H7310 Idült dobhártyagyulladás 
H7380 A dobhártya egyéb betegségei 
H7400 Tympanosclerosis 
H7410 A középfül adhaesiv betegsége 
H7420 A hallócsont-láncolat megszakadása és dislocatiója 
H7430 A hallócsontok egyéb, szerzett rendellenességei 
H7440 A középfül polypusa 
H7480 A középfül és csecsnyúlvány egyéb meghatározott betegségei 
H7490 Középfül- és csecsnyúlványbetegség, k.m.n. 
H8000 Otosclerosis, nem obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló 
H8010 Otosclerosis, obliterativ, az ovális ablakot magába foglaló 
H8020 Cochlearis otosclerosis 
H8080 Egyéb otosclerosis 
H8100 Meniére-betegség 
H8110 Benignus paroxysmalis szédülés 
H8120 Vestibularis neuronitis 
H8130 Egyéb, perifériás eredetű szédülés 
H8140 Központi eredetű szédülés 
H8180 A vestibularis működés egyéb zavarai 
H8190 Egyensúlyzavarok, k.m.n. 
H8300 Labyrinthitis 
H8310 Labyrinthus sipoly 
H8320 A labyrinthus működés zavara 
H8330 Zaj hatása a belső fülre 
H8380 A belső fül egyéb betegségei 
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H8390 Belsőfül-betegség, k.m.n. 
H9000 Kétoldali vezetéses hallásvesztés 
H9010 Egyoldali vezetéses hallásvesztés, ép ellenoldali hallással 
H9020 Vezetéses hallásvesztés, k.m.n. 
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. 
H9100 Ototoxikus hallásvesztés 
H9110 Időskori nagyothallás 
H9120 Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés 
H9130 Süketnémaság, m.n.o. 
H9180 Egyéb hallásvesztés 
H9190 Hallásvesztés, k.m.n. 
H9220 Fülvérzés 
H9300 A fül (a hallószerv) degeneratív és vascularis rendellenességei 
H9330 A hallóideg rendellenességei 
H9390 Fülrendellenesség, k.m.n. 
H9500 Recidiv cholesteatoma postmastoidectomiás üregben 
H9510 Mastoidectomiát követően kialakult egyéb rendellenességek 
H9580 A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követő egyéb rendellenességei 
H9590 Beavatkozást követő fül és csecsnyúlvány rendellenesség, k.m.n. 
I8600 Nyelv alatti varicositas 
J0400 Heveny gégegyulladás 
J0401 Heveny gégegyulladás (Laryngitis acuta) 
J0402 Heveny gégegyulladás (Laryngitis subglottica) 
J0410 Heveny légcsőgyulladás 
J0420 Heveny laryngotracheitis 
J0500 Heveny obstructiv laryngitis [croup] 
J0510 Heveny epiglottitis 
J3300 Orrüreg-polypus 
J3310 Polypoid sinus degeneratio 
J3380 Egyéb melléküreg polypus 
J3390 Orrpolypus, k.m.n. 
J3400 Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa 
J3410 Orrüregek cystája és mucoceléje 
J3480 Az orr és orr-üregek egyéb meghatározott rendellenességei 
J3510 A garatmandulák túltengése 
J3520 Az orrmandulák túltengése 
J3530 Az orr- és garatmandulák együttes túltengése 
J3580 Az orr- és garatmandulák egyéb idült betegségei 
J3590 Az orr- és garatmandulák nem meghatározott idült betegségei 
J36H0 Mandula körüli tályog 
J3700 Idült laryngitis 
J3710 Idült laryngotracheitis 
J3800 Hangszalag- és gége-bénulás 
J3810 A hangszalag és gége polypusa 
J3820 A hangszalagok csomói 
J3830 A hangszalagok egyéb betegségei 
J3840 Gégevizenyő 
J3850 Gégegörcs 
J3860 Gégeszűkület 
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J3870 A gége egyéb betegségei 
J3900 Retropharyngealis és parapharyngealis tályog 
J3910 A garat egyéb tályogja 
J3920 A garat egyéb betegségei 
J3930 A felső légútak k.m.n. lokalizációjú túlérzékenységi reakciója 
J3980 A felső légutak egyéb meghatározott betegségei 
K0060 A fogáttörés rendellenességei 
K0070 Fogzási syndroma 
K0100 Retineált fog 
K0110 Impactált fog 
K0380 A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei 
K0390 A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n. 
K0400 Fogbélgyulladás 
K0410 Fogbélelhalás 
K0420 A fogbél degenerativ elváltozásai 
K0430 Kóros kemény szövet képződése a fogbélben 
K0440 Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetű 
K0450 Periodontitis apicalis chronica 
K0460 Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel 
K0470 Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül 
K0480 Foggyökér-cysta 
K0490 A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei 
K0620 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai 
K0680 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei 
K0690 A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n. 
K0700 Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei 
K0710 Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái 
K0750 Dentofacialis működési zavarok 
K0760 A temporomandibularis izület betegségei 
K0780 Egyéb dentofacialis rendellenességek 
K0790 Dentofacialis rendellenesség k.m.n. 
K0800 A fogak romlása szisztémás okok következtében 
K0810 A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt 
K0820 A fogatlan állcsontgerinc sorvadása 
K0830 Visszamaradt foggyökér 
K0880 A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei 
K0890 A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n. 
K0900 Fogfejlődési zavarból származó odontogen cysták 
K0910 Szájtájéki, fejlődési zavarból származó (nem-odontogen) cysták 
K0920 Egyéb állcsonti cysták 
K0980 Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o. 
K0990 Szájtájéki cysta k.m.n. 
K1000 Az állcsontok fejlődési rendellenességei 
K1010 Centrális és óriássejtes granuloma 
K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai 
K1030 Fogmedergyulladás 
K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei 
K1100 Nyálmirigysorvadás 
K1110 Nyálmirigytúltengés 
K1120 Nyálmirigygyulladás 
K1130 Nyálmirigytályog 
K1140 Nyálmirigysipoly 
K1150 Nyálmirigykövesség 
K1160 Nyálmirigy mucocele 
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K1170 A nyáltermelés rendellenességei 
K1180 A nyálmirigyek egyéb betegségei 
K1190 A nyálmirigy nem meghatározott betegségei 
K1200 Recurráló aphthák a szájban 
K1210 Stomatitis egyéb formái 
K1220 Cellulitis és abscessus a szájban 
K1300 Az ajkak betegségei 
K1310 Arc- és ajakcsípés 
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven 
K1330 Szőrös leukoplakia 
K1340 Granuloma és granuloma-szerű szájnyálkahártya elváltozások 
K1350 Submucosus fibrosis a szájüregben 
K1360 Irritativ hyperplasia a szájnyálkahártyán 
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások 
K1400 Nyelvgyulladás (glossitis) 
K1430 Papilla hypertrophia a nyelven 
K1440 A nyelvpapillák sorvadása 
K1480 A nyelv egyéb megbetegedései 
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. 
Q1700 Járulékos fül 
Q1710 Nagyfülűség 
Q1720 Kisfülűség 
Q1730 Egyéb módon szabálytalan alakú fül 
Q1750 Elálló fülkagyló 
Q1780 A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q1790 A fül veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q1800 Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő 
Q1810 Fül előtti üreg és tömlő 
Q1820 A kopoltyúív egyéb rendellenességei 
Q1840 Nagyszájúság 
Q1850 Kisszájúság 
Q1860 Nagyajkúság 
Q1870 Kisajkúság 
Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q3000 Choana elzáródás 
Q3010 Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége 
Q3020 Repedt, bevágott, hasadt orr 
Q3030 Veleszületett perforált orrsövény 
Q3080 Az orr egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3090 Az orr 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. 
Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka 
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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. 
Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q3810 Ankyloglossia 
Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia) 
Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei 
Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3870 Garat-tasak 
Q3880 A garat egyéb veleszületett rendellenességei 
R0400 Epistaxis 
R0410 Vérzés a torokból 
S0030 Az orr felületes sérülése 
S0040 A fül felületes sérülése 
S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése 
S0070 A fej többszörös felületes sérülése 
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése 
S0120 Az orr nyílt sebe 
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe 
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe 
S0220 Az orrcsont törése 
S0240 Az arccsont törése 
S0250 A fogak törése 
S0260 Az állkapocs törése 
S0272 Arccsontok többszörös törései 
S0300 Az állkapocs ficama 
S0310 Az orrporc ficama 
S0320 A fog ficama 
S0340 Az állkapocs rándulása és húzódása 
S0810 A fül traumás amputatiója 
S0920 A dobhártya traumás repedése 
S1100 A gégét és légcsövet is érintő nyílt seb 
S1110 A pajzsmirigyet is érintő nyílt seb 
S1120 A garatot és nyaki nyelőcsövet is érintő nyílt seb 
S1170 A nyak többszörös nyílt sebe 
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S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe 
S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe 
T16H0 Idegentest a fülben 
T1700 Idegen test az orrmelléküregben 
T1710 Idegen test az orrnyílásban 
T1720 Idegentest a garatban 
T1730 Idegentest a gégében 
T1800 Idegentest a szájban 
T2800 A száj és garat égése 
T2850 A száj és garat maródása 

  **** 03 128Z Fül-, orr-, torok-, gége-, szájműtétek (kivéve: nagyobb fej-, nyaki műtétek rosszindulatú daganat miatt) 
súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K0720 Harapási rendellenességek 
K0730 A fogak helyzeti rendellenességei 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50401 Trigeminus ág exhairesise 
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia 
50423 Reanastomosis nervorum 
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis 
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis 
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio) 
50491 N.facialis decompressio (canalis n.VII.feltárás) 
50514 Sympathectomia cervicalis (cervicothor.) 
50650 Ectopias pajzsmirigy eltávolítása 
50660 Exstirpatio cystae colli medialis 
50870 Dacryocysto-rhinostomia 
51600 Decompressio orbitae 
51811 Fülkagyló porcos vázat is érintő resectio 
51812 Periauricularis congenitalis fistula eltávolítása 
51820 Fülkagyló amputatioja 
51840 Külsőfül alaki korrekciója 
51850 Külső hallójárat képzése vagy helyreállítása 
51851 Hallójárati osteoma, exostosis eltávolítása 
51860 Fülkagyló képzés porcbeültetéssel, implantatioval 
51910 Stapedectomia, stapedotomia 
51920 Stapedectomia revisio 
51940 Myringoplastica 
51950 Tympanoplastica 
51951 Tympanoplastica, cholesteatoma sanatioval 
52030 Mastoidectomia, atticoantrotomia 
52031 Tympanoplastica stad. II.  (Tympanotomia) 
52040 Idült középfülgyulladás, radikális fülműtét 
52041 Hallójáratfal rekonstructio nyitott rad.op. után 
52050 Belsőfül fenestratioja 
52070 Labyrinthectomia 
52071 Saccotomia auris 
52072 Cochlear implantatio 
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át 
52076 Belső hallójárat feltárása translabyrint. úton 
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől 
52090 Resectio a közép- ill. belsőfülben 
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52091 Közép/belsőfül ben.tu. műtét a sziklacsontban 
52100 Orrvérzés ellátása edzőszerrel 
52102 Orrvérzés ellátása nagyfrekvenciás készülékkel 
52103 Orrvérzés ellátása laserrel 
52104 Orrvérzés ellátása cryokezeléssel 
52111 Idegentest eltávolítás az orrból műtéttel 
52120 Mucotomia nasi 
52123 Orrfistula excisiója 
52130 Orr resectiója 
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő) 
52140 Resectio submucosus septi nasi sec. Killian 
52150 Turbinectomia, conchotomia, operculumresectio 
52170 Orrkorrekció 
52171 Septumplastica 
52172 Septumperforatio zárása 
52173 Choanalis atresia transnasalis perforálása 
52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét 
52175 Orrszűkítő műtétek (Hinsberg-műtét) 
52202 Punctio sinus frontalis sec. Beck 
52210 Arcüreg drainage (intranas. ablak Lothrop szerint) 
52220 Luc-Caldwell műtét 
52221 Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése 
52231 Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch) 
52232 Homloküreget megszüntető műtétek (Riedl) 
52241 Endonasalis ethmoidectomia 
52251 Külső  rostaműtét (Moore) 
52252 Transmaxill.transethmoid.v.transsept.sphenoid műtét 
52253 Ethmoidectomia transmaxillaris sec. Jansen-Winkler 
52260 Oro-antralis kommunikáció zárás 
52270 Endoscopos (mikroszkópos) arcüregműtét 
52271 Endoscopos (mikroszkópos) rostaműtétek (FES) 
52272 Endoscopos (mikroszkópos) sphenoidotomia 
52310 Fog sebészi eltávolítása, a fogágy partialis eltávolításával 
52350 Fog reimplantatio 
52360 Endossealis fog implantatio 
52361 Endossealis implantatum behelyezése 
52362 Endossealis implantatum eltávolítása 
52363 Subperiostealis implantatum behelyezése 
52370 Gyökércsúcs eltávolítása 
52371 Pulpectomia 
52372 Gingivectomia és gingivoplastica 
52373 Lebenyes műtét gyökérlesimítással 
52374 Fogászati csontplasztika 
52375 Fogászati csont auto/heterotransplantatio 
52376 Intraorális sínezés 
52430 Műtét az állkapcson 
52431 Osteotomia mandibulae 
52440 Alveolusplasztika 
52510 Glossectomia partialis 
52511 Glossectomia partialis propt. macroglossiam 
52520 Glossectomia 
52530 Glossectomia radicalis cum resectione mandibulae 
52540 Nyelv helyreállítása 
52610 Nyálmirigy eltávolítás, kivéve parotis 
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52621 Enucleatio benignomae glandulae parotis 
52622 Parotidectomia lobaris 
52623 Totális parotidectomia, a n.facialis feláldozásával 
52624 Totális parotidectomia, a n.facialis megkímélésével 
52630 Nyálmirigy vagy nyálvezeték helyreállítása 
52690 Nyálvezeték plasztika 
52700 Drainage az arcon és a szájfenéken 
52710 Szájpad incisioja (drainage, fenestratio) 
52720 Szájpadi elváltozás kimetszése 
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása 
52750 Lágyszájpadplasztika 
52751 Keményszájpadplasztika 
52752 Kemény- és lágyszájpadplasztika, egy ülésben 
52753 Szájpadrekonstrukció, előzetes műtét után 
52760 Resectio uvulae 
52810 Tonsillectomia, residuum kimetszés 
52812 Processus styloideus elongatus resectio 
52820 Tonsillo-adenotomia 
52830 Tonsillacsúcs kimetszése (tonsillotomia) 
52840 Tonsillectomia lingualis 
52850 Adenotomia, readenotomia 
52900 Pharyngotomia lateralis 
52901 Pharyngotomia medialis 
52910 Exstirpatio cystae colli lateralis 
52930 Uvulo-palato-pharyngoplastica 
52931 Garattágító műtét 
52932 Garattágító műtét, garatplasztika után 
52940 Garat adhaesiok és hegek oldása 
52950 Pharyngoplastica sec. Orticochea 
52951 Velopharyngoplastica alulnyelezett lebennyel 
52952 Velopharyngoplastica felülnyelezett lebennyel 
52953 Garatszűkítés teflon injectioval 
52954 Garatszűkítés obturatorral (speech bulb) 
53000 Endolaryngealis indirect műtét 
53001 Endolaryngealis direct műtét, mikroszkóp nélkül 
53002 Microlaryngoscopias műtét 
53003 Mikrolaryngoscopias műtét, laserrel 
53004 Endolaryngealis chordectomia 
53020 Chordectomia (vocalis) külső feltárásból 
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis 
53030 Laryngectomia totális 
53040 Kiterjesztett totál laryngectomia 
53050 Laryngocele excisio 
53110 Conicotomia 
53114 Tracheostomia 
53124 Tracheostomia mediastinalis 
53130 Exploratio tracheae 
53131 Exploratio et drainage tracheae 
53132 Tracheotomia explorativa 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53141 Trachearesectio, reanastomosis 
53150 Endolaryngealis hangréstágító műtét 
53151 Endolaryngealis hangréstágító műtét, laserrel 
53152 Hangréstágító műtét külső feltárásból 
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53153 Hangréstágító műtét külső felt., laryngofissioval 
53154 Reconstructio laryngis 
53155 Külső gégefeltárás 
53156 Laryngofissio máshova nem sorolható esetekben 
53160 Tracheostoma  műtéti zárása 
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül 
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis) 
53163 Művi gégeképzés 
53164 Tracheopexia 
53165 Tracheopexia implantatummal 
53166 Intubatio tracheae sec. Montgomery 
53167 Reconstructio tracheae sec. Neville 
53168 Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel 
53169 Művi gégeképzés (neoglottis Staffieri) 
53170 Kis ellenállású hangprotézis beültetés 
53320 Phrenicotomia, phrenicotripsia 
53411 Mediastinotomia collaris 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND) 
54031 Lymphadenectomia collaris functionalis FND 
54200 Oesophagotomia cervicalis 
54210 Oesophagostomia cervicalis 
54211 Oesophagostomia cervicalis et ligatio oesoph. cerv. 
54222 Diverticulectomia   Zenkeri 
54229 Excisio laesionis oesophagei cervicalis 
54260 Myotomia cervicalis crycopharingealis oesophagei 
57600 Járomcsont törés zárt repositiója 
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója 
57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója 
57640 Állkapocs törések nyílt repositiója 
57660 Arctörések zárt repositiója 
57670 Arctörések nyílt repositiója 
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv. 
57710 Arccsont laesio kimetszés 
57720 Arccsont részleges kivésése 
57721 Részleges maxilla eltávolítás 
57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez) 
57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja 
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth. 
57740 Temporomandibularis arthroplastica 
57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül 
57752 Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval 
57753 Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval 
57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57924 Csavarozás 
57929 Karmos lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792L KFI mini lemezelés 
58166 Salter műtét 
58167 Pemberton műtét 
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58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles 
58843 Hegkimetszés Z-plastica 
58931 V-Y-plasztika 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 
58981 Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása 
58982 Ajak és külső száj plastica, Le Mesurier szerint 
58983 Ajak és külső száj plastica, Millard  szerint 
58984 Ferde archasadék (macrostoma) korrekciója 
58985 Ajak- és külső szájplasztika 
58986 Ajakkorrekció ajakplasztika után 
58987 Median ajakhasadék zárása 
59000 Ráncplastica arcon 
81113 Idegentest eltáv. direkt hypopharyngoscopiaval 
82230 Dilatatio duct. gl. parotis, submand., submaxill. 
82240 Dilatatio pharyngis 
88421 Chemoembolisatio arteriae 
88730 Perfusio regionalis 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 04  Légzőrendszeri betegségek 

  **** 04 1310 Légzőrendszeri betegségek műtéttel és légzéstámogatással 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50771 Thymectomia c. thoracotomiam 
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 
50773 Thymectomia radicalis 
50780 Transplantatio thymi 
53130 Exploratio tracheae 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül 
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis) 
53200 Excisio    laesionis bronchi 
53210 Resectio   laesionis et anastomosis bronchi 
53220 Excisio    laesionis pulmonis 
53221 Enucleatio laesionis pulmonis 
53230 Resectio atypica laesionis pulmonis 
53231 Resectio apicis pulmonis 
53232 Bullectomia pulmonis 
53233 Csonkalebeny resectio (tüdő) 
53234 Cystectomia pulmonis 
53235 Lingulectomia 
53236 Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis 
53237 Segmentectomia pulmonis 
53238 Capitonnage 
53240 Lobectomia   superior 
53241 Lobectomia   media 
53242 Lobectomia   inferior 
53243 Bilobectomia superior 
53244 Bilobectomia inferior 
53245 Lobectomia   superior et sleeve resectio 
53246 Bilobectomia superior et anastomosis bronchi 
53247 Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi 
53248 Lobectomia   media et sleeve resectio 
53249 Lobectomia   superior et plastica bronchi 
53250 Pneumonectomia sec. Allison 
53251 Pneumonectomia radicalis 
53252 Pneumonectomia supra aorticus 
53253 Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett) 
53254 Pneumonectomia et resectio carinae trachealis 
53255 Pleuropneumonectomia 
53256 Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés) 
53290 Reresectio post resectionem atypicam 
53291 Reresectio post lobectomiam 
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi 
53310 Pneumotomia 
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis 
53312 Caverna drainage 
53321 Thoracoplastica sec. Alexander 
53322 Thoracoplastica sec. Heller 
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53323 Thoracoplastica sec. Björk 
53324 Thoracoplastica sec. Schede 
53325 Plombage műtét 
53326 Pneumolysis extrapleuralis 
53329 Thoracoplastica 
53330 Pneumolysis 
53332 Adhaesiolysis pulmonis partialis 
53340 Sutura bronchi 
53341 Sutura pulmonis 
53342 Reconstructio bronchi 
53343 Reconstructio fistulae bronchialis 
53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával 
53345 Hörgőfistula zárása omentum plasztikával 
53390 Ligatio bronchi 
53391 Op. sec Abruzzini 
53392 Op. sec Perelman 
53402 Mellűri drainage, bordaresectióval 
53403 Thoracotomia explorativa 
53410 Mediastinotomia superior 
53412 Mediastinotomia anterior 
53413 Mediastinotomia posterior 
53414 Mediastinotomia transthoracalis 
53415 Mediastinotomia transhiatalis 
53418 Excochleatio corporis alieni mediastinalis 
53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 
53421 Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis 
53422 Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam 
53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi 
53430 Resectio laesionis parietis thoracis 
53431 Resectio parietis thoracis 
53432 Resectio sterni 
53433 Resectio sterni totalis 
53440 Excisio laesionis pleurae 
53441 Pleurectomia partialis 
53442 Pleurectomia totalis 
53443 Decorticatio pulmonum /korai/ 
53450 Pleurodesis 
53451 Pleurodesis szövetragasztóval 
53452 Scarificatio pleurae 
53460 Reconstructio parietis thoracis 
53461 Thoracoplastica sec. Aberdeen 
53462 Thoracoplastica sec. Ravitch 
53465 Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum 
53466 Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum 
53467 Cavernostomia zárása 
53471 Sutura        diaphragmae 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53475 Duplicatio    diaphragmae 
53477 Excisio laesionis diaphragmae 
53478 Diaphragma pacemaker beültetése 
53479 Exploratio    diaphragmae 
53710 Pericardiotomia 
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53711 Pericardiotomia, evacuatio 
53721 Pericardiectomia totalis 
53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio 
53791 Nyitott szívmassage 
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54050 Drainage ductus thoracici 
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici 
54052 Ligatio ductus thoracici 
54053 Anastomosis ducto-venosus 
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis 
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen 
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "C" 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

"A" BEAVATKOZÁS ÉS ("B" VAGY "C" BEAVATKOZÁS LEGALÁBB 2 NAPON KERESZTÜL) 

  **** 04 1320 Légzőrendszeri betegségek légzéstámogatással 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "A" 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

AZ "A" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK VAGY A "B" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁS LEGALÁBB 2 NAPIG 

  **** 04 1330 Nagyobb mellkasi műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50515 VATS sympathectomia 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50771 Thymectomia c. thoracotomiam 
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 
50773 Thymectomia radicalis 
50780 Transplantatio thymi 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53210 Resectio   laesionis et anastomosis bronchi 
53230 Resectio atypica laesionis pulmonis 
53231 Resectio apicis pulmonis 
53232 Bullectomia pulmonis 
53233 Csonkalebeny resectio (tüdő) 
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53234 Cystectomia pulmonis 
53235 Lingulectomia 
53236 Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis 
53237 Segmentectomia pulmonis 
53238 Capitonnage 
53240 Lobectomia   superior 
53241 Lobectomia   media 
53242 Lobectomia   inferior 
53243 Bilobectomia superior 
53244 Bilobectomia inferior 
53245 Lobectomia   superior et sleeve resectio 
53246 Bilobectomia superior et anastomosis bronchi 
53247 Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi 
53248 Lobectomia   media et sleeve resectio 
53249 Lobectomia   superior et plastica bronchi 
53250 Pneumonectomia sec. Allison 
53251 Pneumonectomia radicalis 
53252 Pneumonectomia supra aorticus 
53253 Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett) 
53254 Pneumonectomia et resectio carinae trachealis 
53255 Pleuropneumonectomia 
53256 Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés) 
53290 Reresectio post resectionem atypicam 
53291 Reresectio post lobectomiam 
53292 VATS tüdőresectio /pl bulla/ (kivéve biopsia) 
53293 Volumenreductio pulmonis unilateralis (thoracotomia) 
53294 Volumenreductio pulm. bilateralis (sternotomia) 
53295 Volumenreductio pulm. unilat., videothoracoscopos úton (VATS) 
53296 Volumenreductio bilat. (kétoldali VATS, egy ülésben) 
53297 VATS Ptx műtét (kivéve biopsia) 
53321 Thoracoplastica sec. Alexander 
53322 Thoracoplastica sec. Heller 
53323 Thoracoplastica sec. Björk 
53324 Thoracoplastica sec. Schede 
53325 Plombage műtét 
53326 Pneumolysis extrapleuralis 
53329 Thoracoplastica 
53330 Pneumolysis 
53342 Reconstructio bronchi 
53343 Reconstructio fistulae bronchialis 
53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával 
53345 Hörgőfistula zárása omentum plasztikával 
53390 Ligatio bronchi 
53391 Op. sec Abruzzini 
53392 Op. sec Perelman 
53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 
53421 Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis 
53422 Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam 
53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi 
53424 VATS mediastinum tu. eltávolítás (kivéve biopsia) 
53432 Resectio sterni 
53433 Resectio sterni totalis 
53442 Pleurectomia totalis 
53443 Decorticatio pulmonum /korai/ 
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53461 Thoracoplastica sec. Aberdeen 
53462 Thoracoplastica sec. Ravitch 
53465 Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum 
53466 Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum 
53467 Cavernostomia zárása 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53476 VATS rekeszsérv műtét 
53721 Pericardiectomia totalis 
54053 Anastomosis ducto-venosus 

  **** 04 134C Mellűri drainage, bordaresectióval 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53402 Mellűri drainage, bordaresectióval 

  **** 04 134D Légzőrendszer egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53130 Exploratio tracheae 
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül 
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis) 
53200 Excisio    laesionis bronchi 
53220 Excisio    laesionis pulmonis 
53221 Enucleatio laesionis pulmonis 
53300 Exploratio bronchi incisionalis 
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi 
53310 Pneumotomia 
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis 
53312 Caverna drainage 
53332 Adhaesiolysis pulmonis partialis 
53340 Sutura bronchi 
53341 Sutura pulmonis 
53403 Thoracotomia explorativa 
53410 Mediastinotomia superior 
53412 Mediastinotomia anterior 
53413 Mediastinotomia posterior 
53414 Mediastinotomia transthoracalis 
53415 Mediastinotomia transhiatalis 
53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens 
53418 Excochleatio corporis alieni mediastinalis 
53430 Resectio laesionis parietis thoracis 
53431 Resectio parietis thoracis 
53440 Excisio laesionis pleurae 
53441 Pleurectomia partialis 
53450 Pleurodesis 
53451 Pleurodesis szövetragasztóval 
53452 Scarificatio pleurae 
53460 Reconstructio parietis thoracis 
53471 Sutura        diaphragmae 
53472 Reconstructio diaphragmae 
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53475 Duplicatio    diaphragmae 
53477 Excisio laesionis diaphragmae 
53478 Diaphragma pacemaker beültetése 
53479 Exploratio    diaphragmae 
53710 Pericardiotomia 
53711 Pericardiotomia, evacuatio 
53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio 
53791 Nyitott szívmassage 
5394B Pericardialis haematoma evacuatiója 
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54050 Drainage ductus thoracici 
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici 
54052 Ligatio ductus thoracici 
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis 
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen 
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 

  **** 04 1360 Gümőkor polirezisztens kórokozóval 

BETEGSÉGEK 
A150A Tüdőgümőkór, köpet mikr. vizsg. teny.-el, vagy anélk. ig. polirezist. 
A151A Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt - polirezisztens kórokozóval 
A155A A gége,légcső és hörgők gümókórja,bakt. és szöv. vizsg. ig. polirezist 
A156A Gümőkóros mellhártyagyull., bakt. és szöv. vizsg.-tal ig. polirezist. 
A199A Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval. 

ÉS KÉT KÜLÖNBÖZŐ ANTITUBERCULOTICUM GYÓGYSZER HASZNÁLATA EGYENKÉNT LEGALÁBB 20 NAPON KERESZTÜL 
85900 PAS infúziós terápia, polirezisztens gümőkór esetén 
85901 Rifabutin / Mycobutin,.../ terápia, polirezisztens gümőkór esetén 
85902 Ofloxacin / Tarivid,.../ terápia, polirezisztens gümőkór esetén 
85903 Ciprofloxacin / Ciprobay,.../ terápia, polirezisztens gümőkór esetén 
85904 Amikacin / Amikin, Likacin,.../ terápia, polirezisztens gümőkór esetén 
85905 Cycloserin terápia polirezisztens gümőkór esetén 

  **** 04 137C Mikroszkóposan Koch pozitív gümőkór 

BETEGSÉGEK 
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. 

  **** 04 137D Gümőkór 

BETEGSÉGEK 
A1510 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel igazolt 
A1511 Tüdőgümőkór, csak tenyésztéssel pozitiv, caverna nincs, egyoldali 
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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 
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 
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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 
A1700 Gümőkóros agyhártyagyulladás (G01*) 
A1710 Az agyhártyák tuberculomája (G07*) 
A1780 Az idegrendszer egyéb gümőkórja 
A1781 Agyvelő gümőkór (Meningoencephalitis tub.) 
A1782 Agyvelő tuberculoma 
A1783 Gerincvelő gümőkór 
A1784 Polyneuropathia, gümőkóros 
A1790 Az idegrendszer gümőkórja k.m.n. (99.8*) 
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 
A1811 Vesekéreg gümőkór 
A1812 Vese ulcerocavernosus gümőkór 
A1813 Vese massziv tuberculosisos degeneratio 
A1814 Ureter gümőkór 
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A1815 Húgyhólyag gümőkór 
A1816 Urethra gümőkór 
A1817 Méhtest, adnexum, vulva gümőkór 
A1818 Prostata (vesicula seminalis) gümőkór 
A1819 Here, mellékhere, ondóvezeték gümőkór 
A1820 Gümőkóros perifériás nyirokcsomó betegség 
A1821 Nyaki nyirokcsomó gümőkór 
A1828 Periferiás nyirokcsomó (egyéb regio) gümőkór 
A1831 Ileocoecum gümőkór 
A1832 Ileum gümőkór 
A1833 Anus ( végbél ) gümőkór 
A1834 Peritonitis tuberculosa 
A1835 Mesenterialis nyirokcsomó gümőkór 
A1836 Retroperitonealis nyirokcsomó gümőkór 
A1837 Ilecoecum primaer gümőkór 
A1838 Ileum primaer gümőkór 
A1841 Cutis primer complexus (gümős) 
A1842 Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae 
A1843 Tuberculosis cutis luposa 
A1844 Tuberculosis cutis verrucosa 
A1845 Tuberculosis cutis colliquativa 
A1846 Tuberculosis indurativa Bazin 
A1847 Erythema nodosum tuberculoticum 
A1848 Szemhéj tuberculosis 
A1851 Iridocyclitis tuberculosa 
A1852 Chorioretinitis tuberculosa 
A1853 Keratitis intersticialis tuberculosa 
A1854 Keratoconjunctivitis interstic. phlyctaenularis tuberculosa 
A1855 Episcleritis tuberculosa 
A1861 Otitis media tuberculosa 
A1862 Szájnyálkahártya tuberculosis 
A1863 Szájnyálkahártya primaer tuberculosis 
A1869 Fül gümőkór - egyéb (rész) 
A1881 Nyelőcső gümőkór 
A1882 Máj gümőkór (tuberculoma) 
A1883 Lép gümőkór 
A1884 Pajzsmirigy gümőkór 
A1885 Emlő gümőkór 
A1886 Szívburok gümőkór 
A1887 Szívizom gümőkór 
A1888 Szívbelhártya gümőkór 
A1901 Heveny miliaris tüdő gümőkór 
A199A Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval. 
A3100 Tüdő mycobacterium fertőzés 

  **** 04 1380 Pneumocystosis, pneumoconiosisok (aktív tüdőgümőkórral vagy anélkül) 

BETEGSÉGEK 
B59H0 Pneumocystosis 
J6510 Szénbányászok pneumoconiosisa, aktív tüdőgümőkórral együtt 
J6520 Azbeszt és ásványok okozta pneumoconiosis, aktív tüdőgümőkórral együtt 
J6530 Silicotuberculosis 
J6540 Nem meghatározott pneumoconiosis, aktív gümőkórral együtt 
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  **** 04 1390 Tüdőembólia 

BETEGSÉGEK 
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2690 Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül 

  **** 04 140D Légzőszervi fertőzések, gyulladások 

BETEGSÉGEK 
A0650 Amoebás tüdőtályog (J99.8*) 
A2020 Tüdőpestis 
A2120 Tüdő tularaemia 
A2210 Tüdő anthrax 
A4200 Tüdő actinomycosis 
A4810 Legionárius betegség 
B3710 Tüdő candidiasis 
B3800 Heveny pulmonalis coccidioidomycosis 
B3810 Idült pulmonalis coccidioidomycosis 
B3820 Pulmonalis coccidioidomycosis, k.m.n. 
B3900 Heveny pulmonalis histoplasmosis capsulati 
B3910 Idült pulmonalis histoplasmosis capsulati 
B3920 Pulmonalis histoplasmosis capsulati k.m.n. 
B4400 Invasiv tüdő aspergillosis 
B4410 Egyéb tüdő aspergillosis 
B5830 Pulmonalis toxoplasmosis (J17.3*) 
B6710 A tüdő Echinococcus granulosus fertőzése 
J6800 Bronchitis és pneumonitis vegyszertől, gáztól, füsttől, és gőztől 
J6900 Pneumonitis ételtől és hányadéktól 
J6910 Pneumonitis olajoktól és kivonatoktól 
J6980 Pneumonitis egyéb szilárd és folyékony anyagtól 
J8500 Tüdő gangraena és necrosis 
J8510 Tüdőtályog pneumoniával 
J8520 Tüdőtályog pneumonia nélkül 
J8530 Mediastinalis tályog 
J8600 Pyothorax sipollyal 
J8610 Pyothorax acuta 
J8620 Pyothorax chronica 
J8690 Pyothorax sipoly nélküli 

  **** 04 141A Tüdőgyulladás 18 év felett, speciális kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
B0120 Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*) 
B0520 Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*) 
J1000 Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált 
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1100 Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált 
J1200 Adenovirus pneumonia 
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia 
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia 
J1280 Egyéb vírusos pneumonia 
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás 
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás 
J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás 
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás 
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J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás 
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás 
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás 
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás 
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás 
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1600 Chlamydia okozta pneumonia 
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás 
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n. 
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n. 
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n. 
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n. 

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "A" 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

VAGY IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
53401 Mellűri drainage /sebészi/ 
87124 Gyógyszerbevitel JET technikával 
87600 Oxigén terápia 

AZ "A" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A "B" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 3 NAPIG 

  **** 04 141C Más kórházból átvett szövődményes tüdőgyulladások 

BETEGSÉGEK 
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás 
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás 
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás 
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás 
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás 
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás 
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás 
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1600 Chlamydia okozta pneumonia 
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás 
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 5 NAPON ÁT) 
98101 Széles spektrumú kombinált antibiotikus kezelés 
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  **** 04 141D Tüdőgyulladás 60 év felett speciális kezelés nélkül 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 141A csoportjában! 

  **** 04 141E Tüdőgyulladás 18-60 év között speciális kezelés nélkül 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 141A csoportjában! 

  **** 04 142C Tüdőgyulladás 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
B0120 Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*) 
B0520 Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*) 
J1000 Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált 
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1100 Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált 
J1200 Adenovirus pneumonia 
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia 
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia 
J1280 Egyéb vírusos pneumonia 
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás 
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás 
J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás 
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás 
J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás 
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás 
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás 
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás 
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás 
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1600 Chlamydia okozta pneumonia 
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás 
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n. 
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n. 
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n. 
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n. 

  **** 04 1430 Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év felett, speciális kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól 
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól 
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól 
J2030 Heveny bronchitis coxsackie- vírustól 
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól 
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól 
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól 
J2070 Heveny bronchitis echovirustól 
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól 
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J2090 Heveny bronchitis, k.m.n. 
J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól 
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól 
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n. 
J40H0 Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva 
J4100 Egyszerű idült bronchitis 
J4110 Mucopurulens idült bronchitis 
J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis 
J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis 
J4300 MacLeod-syndroma 
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. 
J46H0 Status asthmaticus 
J47H0 Bronchiectasia 
J6840 Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől 
J6880 Egyéb légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "A" 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
53401 Mellűri drainage /sebészi/ 
87124 Gyógyszerbevitel JET technikával 
87600 Oxigén terápia 

AZ "A" INTENZÍV IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 1 NAPIG VAGY A "B" IGAZ. ELJÁRÁSOK LEGALÁBB 3 NAPIG 

  **** 04 144B Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 1430 csoportjában! 

  **** 04 144C Status asthmaticus és egyéb légúti betegségek sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
J4500 Főként allergiás asthma 
J4510 Nem-allergiás asthma 
J4580 Kevert asthma 
J4590 Asthma, k.m.n. 
J46H0 Status asthmaticus 
J9600 Heveny légzési elégtelenség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
85920 Asthmás roham, status asthmaticus megszűntetése gyógyszeres kezeléssel 
87600 Oxigén terápia 
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  **** 04 1450 Cysticus fibrosis (tüdő) 

"3","4","5" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
E8400 Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal 

  **** 04 1460 Légzőszervi daganatok 

BETEGSÉGEK 
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 
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 
C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata 
C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül 
C4500 A mellhártya mesotheliomája 
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata 
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 
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. 
D1420 Légcső jóindulatú daganata 
D1430 Hörgő és tüdő jóindulatú daganata 
D1440 Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 
D1520 Gátor jóindulatú daganata 
D1570 Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata 
D1590 Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata 
D1670 Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata 
D1740 Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1900 A mellhártya mesothelialis szövete 
D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

  **** 04 1461 Légzőrendszeri daganatok speciális vizsgálatokkal 

BETEGSÉGEK 
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 
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C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) 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 
C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata 
C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül 
C4500 A mellhártya mesotheliomája 
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata 
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 
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. 
D1420 Légcső jóindulatú daganata 
D1430 Hörgő és tüdő jóindulatú daganata 
D1440 Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 
D1520 Gátor jóindulatú daganata 
D1570 Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata 
D1590 Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata 
D1670 Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata 
D1740 Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1900 A mellhártya mesothelialis szövete 
D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
34440 Mellkas CT vizsgálata natív 
34441 Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34442 Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34930 Mellkas MR vizsgálata natív 
34931 Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34932 Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 

  **** 04 147B Mellkas, légzőszervek sérülései 

BETEGSÉGEK 
S2110 Az elülső mellkasfal nyílt sebe 
S2120 A mellkas hátulsó falának nyílt sebe 
S2170 A mellkas falának többszörös nyílt sebe 
S2180 A mellkas egyéb részeinek nyílt sebe 
S2190 A mellkas k.m.n. részének nyílt sebe 
S2220 A szegycsont törése 
S2230 Bordatörés 
S2240 Többszörös bordatörés 
S2250 Ablakos bordatörés 
S2280 A csontos mellkas egyéb részeinek törése 
S2290 A mellkas csontjainak törése, k.m.n. 
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S2320 A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S2730 A tüdő egyéb sérülése 
S2740 A hörgők sérülése 
S2750 A légcső mellkasi részének sérülése 
S2780 Egyéb meghatározott mellkasi szervek sérülése 
S2781 Krónikus mellűri haematoma 
S2910 Subleuralis mellűri haematoma 

  **** 04 1480 Interstitialis tüdőbetegség 

BETEGSÉGEK 
D8680 Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban 
D8690 Sarcoidosis k.m.n. 
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 
J6500 Gümőkórral társult 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 
J6780 Túlérzékenységi pneumonitis egyéb szerves poroktól 
J6790 Túlérzékenységi pneumonitis nem meghatározott szerves portól 
J7010 Sugárzás okozta idült és egyéb pulmonalis tünetek 
J7020 Gyógyszer kiváltotta heveny interstitialis tüdőrendellenességek 
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 
J8480 Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek 
J8490 Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n. 
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  **** 04 1490 Bronchopulmonalis, vagy egyéb, az újszülöttkorból eredő krónikus légzőszervi betegség (1 éves kor 
alatt) 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
P2300 Vírus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2310 Chlamydia okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2320 Staphylococcus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
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. 
Q3400 Mellhártya-rendellenesség 
Q3410 Veleszületett mediastinalis cysta 
Q3480 A légzőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q3490 A légzőrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

  **** 04 150B Pneumothorax 

BETEGSÉGEK 
J9300 Spontán feszülő pneumothorax 
J9310 Egyéb spontán pneumothorax 
J9380 Egyéb pneumothorax 
J9390 Pneumothorax, k.m.n. 
S2700 Traumás pneumothorax 
S2710 Traumás haemothorax 
S2720 Traumás haemo-pneumothorax 

  **** 04 1510 Légzőrendszer egyéb betegségei 

BETEGSÉGEK 
D1500 Csecsemőmirigy jóindulatú daganata 
D8600 Tüdő sarcoidosis 
D8620 Tüdő és nyirokcsomó sarcoidosis együtt 
E3210 Thymus tályog 
J1110 Influenza egyéb légúti tünetekkel, vírus nem identifikált 
J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól 
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól 
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól 
J2030 Heveny bronchitis coxsackie- vírustól 
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól 
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól 
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól 
J2070 Heveny bronchitis echovirustól 
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 139 

J2090 Heveny bronchitis, k.m.n. 
J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól 
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól 
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n. 
J22H0 Nem meghatározott alsó légúti fertőzés 
J40H0 Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva 
J4100 Egyszerű idült bronchitis 
J4110 Mucopurulens idült bronchitis 
J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis 
J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis 
J4300 MacLeod-syndroma 
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. 
J47H0 Bronchiectasia 
J6820 Felső légúti gyulladás vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől, m.n.o. 
J6830 Egyéb akut-subacut légzősz. áll. vegyszertől, gáztól, füsttől, gőztől 
J6840 Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől 
J6880 Egyéb légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől 
J7000 Sugárzás okozta heveny pulmonalis tünetek 
J7080 Egyéb, megnevezett külső ágensek okozta légzőszervi állapotok 
J7090 Külső ágensek okozta légzőszervi állapot, k.m.n. 
J9200 Pleuralis callus asbest jelenlétével 
J9290 Pleuralis callus asbest nélkül 
J9410 Fibrothorax 
J9500 Tracheostomia malfunctio 
J9540 Mendelson-syndroma 
J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 
J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 
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. 
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 
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Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája 
Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3390 A tüdő veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q3400 Mellhártya-rendellenesség 
Q3410 Veleszületett mediastinalis cysta 
Q3480 A légzőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q3490 A légzőrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q6760 Pectus excavatum 
Q6770 Pectus carinatum 
R0420 Haemoptysis 
R0480 Vérzés a légutak egyéb részeiből 
R0490 Vérzés a légutakból, k.m.n. 
R0680 A légzés egyéb és k.m.n. rendellenességei 
R0900 Asphyxia 
R0910 Mellhártyaizzadmány 
R0920 Légzésleállás 
T1740 Idegentest a légcsőben 
T1750 Idegentest a hörgőben 
T1780 A légutak egyéb és több részének idegentestje 
T1790 Idegentest a légutakban, hely 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 

  **** 04 1511 Légúti idegentest sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
T1720 Idegentest a garatban 
T1730 Idegentest a gégében 
T1740 Idegentest a légcsőben 
T1750 Idegentest a hörgőben 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
81050 Idegentest eltávolítás gégéből 
81070 Bronchoscopos idegentest eltávolítás 

  **** 04 172Z Nagyobb mellkasi műtétek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50515 VATS sympathectomia 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50771 Thymectomia c. thoracotomiam 
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 
50773 Thymectomia radicalis 
50780 Transplantatio thymi 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53210 Resectio   laesionis et anastomosis bronchi 
53230 Resectio atypica laesionis pulmonis 
53231 Resectio apicis pulmonis 
53232 Bullectomia pulmonis 
53233 Csonkalebeny resectio (tüdő) 
53234 Cystectomia pulmonis 
53235 Lingulectomia 
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53236 Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis 
53237 Segmentectomia pulmonis 
53238 Capitonnage 
53240 Lobectomia   superior 
53241 Lobectomia   media 
53242 Lobectomia   inferior 
53243 Bilobectomia superior 
53244 Bilobectomia inferior 
53245 Lobectomia   superior et sleeve resectio 
53246 Bilobectomia superior et anastomosis bronchi 
53247 Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi 
53248 Lobectomia   media et sleeve resectio 
53249 Lobectomia   superior et plastica bronchi 
53250 Pneumonectomia sec. Allison 
53251 Pneumonectomia radicalis 
53252 Pneumonectomia supra aorticus 
53253 Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett) 
53254 Pneumonectomia et resectio carinae trachealis 
53255 Pleuropneumonectomia 
53256 Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés) 
53290 Reresectio post resectionem atypicam 
53291 Reresectio post lobectomiam 
53292 VATS tüdőresectio /pl bulla/ (kivéve biopsia) 
53293 Volumenreductio pulmonis unilateralis (thoracotomia) 
53294 Volumenreductio pulm. bilateralis (sternotomia) 
53295 Volumenreductio pulm. unilat., videothoracoscopos úton (VATS) 
53296 Volumenreductio bilat. (kétoldali VATS, egy ülésben) 
53297 VATS Ptx műtét (kivéve biopsia) 
53321 Thoracoplastica sec. Alexander 
53322 Thoracoplastica sec. Heller 
53323 Thoracoplastica sec. Björk 
53324 Thoracoplastica sec. Schede 
53325 Plombage műtét 
53326 Pneumolysis extrapleuralis 
53329 Thoracoplastica 
53330 Pneumolysis 
53342 Reconstructio bronchi 
53343 Reconstructio fistulae bronchialis 
53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával 
53345 Hörgőfistula zárása omentum plasztikával 
53390 Ligatio bronchi 
53391 Op. sec Abruzzini 
53392 Op. sec Perelman 
53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 
53421 Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis 
53422 Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam 
53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi 
53424 VATS mediastinum tu. eltávolítás (kivéve biopsia) 
53432 Resectio sterni 
53433 Resectio sterni totalis 
53442 Pleurectomia totalis 
53443 Decorticatio pulmonum /korai/ 
53461 Thoracoplastica sec. Aberdeen 
53462 Thoracoplastica sec. Ravitch 
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53465 Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum 
53466 Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum 
53467 Cavernostomia zárása 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53476 VATS rekeszsérv műtét 
53721 Pericardiectomia totalis 
54053 Anastomosis ducto-venosus 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 04 173Z Légzőrendszeri műtétek (kivéve: nagyobb mellkasi műtétek, légzőrendszeri betegségek műtéttel, 
légzéstámogatással) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53130 Exploratio tracheae 
53161 Tracheatágítás tracheafal pótlása nélkül 
53162 Tracheatágítás falpótlással (maradandó protézis) 
53200 Excisio    laesionis bronchi 
53220 Excisio    laesionis pulmonis 
53221 Enucleatio laesionis pulmonis 
53300 Exploratio bronchi incisionalis 
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi 
53310 Pneumotomia 
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis 
53312 Caverna drainage 
53332 Adhaesiolysis pulmonis partialis 
53340 Sutura bronchi 
53341 Sutura pulmonis 
53402 Mellűri drainage, bordaresectióval 
53403 Thoracotomia explorativa 
53410 Mediastinotomia superior 
53412 Mediastinotomia anterior 
53413 Mediastinotomia posterior 
53414 Mediastinotomia transthoracalis 
53415 Mediastinotomia transhiatalis 
53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens 
53418 Excochleatio corporis alieni mediastinalis 
53430 Resectio laesionis parietis thoracis 
53431 Resectio parietis thoracis 
53440 Excisio laesionis pleurae 
53441 Pleurectomia partialis 
53450 Pleurodesis 
53451 Pleurodesis szövetragasztóval 
53452 Scarificatio pleurae 
53460 Reconstructio parietis thoracis 
53471 Sutura        diaphragmae 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53475 Duplicatio    diaphragmae 
53477 Excisio laesionis diaphragmae 
53478 Diaphragma pacemaker beültetése 
53479 Exploratio    diaphragmae 
53710 Pericardiotomia 
53711 Pericardiotomia, evacuatio 
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53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio 
53791 Nyitott szívmassage 
5394B Pericardialis haematoma evacuatiója 
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54050 Drainage ductus thoracici 
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici 
54052 Ligatio ductus thoracici 
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis 
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen 
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 04 174Z Légzőrendszeri fertőzések, gyulladások, súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A0650 Amoebás tüdőtályog (J99.8*) 
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 
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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 
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 
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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 
A1700 Gümőkóros agyhártyagyulladás (G01*) 
A1710 Az agyhártyák tuberculomája (G07*) 
A1780 Az idegrendszer egyéb gümőkórja 
A1781 Agyvelő gümőkór (Meningoencephalitis tub.) 
A1782 Agyvelő tuberculoma 
A1783 Gerincvelő gümőkór 
A1784 Polyneuropathia, gümőkóros 
A1790 Az idegrendszer gümőkórja k.m.n. (99.8*) 
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 
A1811 Vesekéreg gümőkór 
A1812 Vese ulcerocavernosus gümőkór 
A1813 Vese massziv tuberculosisos degeneratio 
A1814 Ureter gümőkór 
A1815 Húgyhólyag gümőkór 
A1816 Urethra gümőkór 
A1817 Méhtest, adnexum, vulva gümőkór 
A1818 Prostata (vesicula seminalis) gümőkór 
A1819 Here, mellékhere, ondóvezeték gümőkór 
A1820 Gümőkóros perifériás nyirokcsomó betegség 
A1821 Nyaki nyirokcsomó gümőkór 
A1828 Periferiás nyirokcsomó (egyéb regio) gümőkór 
A1831 Ileocoecum gümőkór 
A1832 Ileum gümőkór 
A1833 Anus ( végbél ) gümőkór 
A1834 Peritonitis tuberculosa 
A1835 Mesenterialis nyirokcsomó gümőkór 
A1836 Retroperitonealis nyirokcsomó gümőkór 
A1837 Ilecoecum primaer gümőkór 
A1838 Ileum primaer gümőkór 
A1841 Cutis primer complexus (gümős) 
A1842 Tuberculosis ulcerosa cutis et mucosae 
A1843 Tuberculosis cutis luposa 
A1844 Tuberculosis cutis verrucosa 
A1845 Tuberculosis cutis colliquativa 
A1846 Tuberculosis indurativa Bazin 
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A1847 Erythema nodosum tuberculoticum 
A1848 Szemhéj tuberculosis 
A1851 Iridocyclitis tuberculosa 
A1852 Chorioretinitis tuberculosa 
A1853 Keratitis intersticialis tuberculosa 
A1854 Keratoconjunctivitis interstic. phlyctaenularis tuberculosa 
A1855 Episcleritis tuberculosa 
A1861 Otitis media tuberculosa 
A1862 Szájnyálkahártya tuberculosis 
A1863 Szájnyálkahártya primaer tuberculosis 
A1869 Fül gümőkór - egyéb (rész) 
A1881 Nyelőcső gümőkór 
A1882 Máj gümőkór (tuberculoma) 
A1883 Lép gümőkór 
A1884 Pajzsmirigy gümőkór 
A1885 Emlő gümőkór 
A1886 Szívburok gümőkór 
A1887 Szívizom gümőkór 
A1888 Szívbelhártya gümőkór 
A1901 Heveny miliaris tüdő gümőkór 
A199A Miliáris gümőkór k.m.n. ..-polirezisztens kórokozóval. 
A2020 Tüdőpestis 
A2120 Tüdő tularaemia 
A2210 Tüdő anthrax 
A3100 Tüdő mycobacterium fertőzés 
A4200 Tüdő actinomycosis 
A4810 Legionárius betegség 
B0120 Tüdőgyulladás bárányhimlő miatt (J17.1*) 
B0520 Tüdőgyulladással szövődött kanyaró (J17.1*) 
B3710 Tüdő candidiasis 
B3800 Heveny pulmonalis coccidioidomycosis 
B3810 Idült pulmonalis coccidioidomycosis 
B3820 Pulmonalis coccidioidomycosis, k.m.n. 
B3900 Heveny pulmonalis histoplasmosis capsulati 
B3910 Idült pulmonalis histoplasmosis capsulati 
B3920 Pulmonalis histoplasmosis capsulati k.m.n. 
B4400 Invasiv tüdő aspergillosis 
B4410 Egyéb tüdő aspergillosis 
B5830 Pulmonalis toxoplasmosis (J17.3*) 
B59H0 Pneumocystosis 
B6710 A tüdő Echinococcus granulosus fertőzése 
J1000 Influenza tüdőgyulladással, influenzavírus identifikált 
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1100 Influenza tüdőgyulladással, vírus nem identifikált 
J1200 Adenovirus pneumonia 
J1210 Légúti syncytialis vírus pneumonia 
J1220 Parainfluenza vírus pneumonia 
J1280 Egyéb vírusos pneumonia 
J1290 Vírusos tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1291 Herpesz vírusok okozta tüdőgyulladás 
J1292 Varicella- zooster okozta tüdőgyulladás 
J1299 Egyéb vírus okozta tüdőgyulladás 
J13H0 Streptococcus pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J14H0 Haemophilus influenzae okozta tüdőgyulladás 
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J1500 Klebsiella pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1510 Pseudomonas okozta tüdőgyulladás 
J1520 Staphylococcus okozta tüdőgyulladás 
J1530 B-csoportú streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1540 Egyéb streptococcus okozta tüdőgyulladás 
J1550 Escherichia coli okozta tüdőgyulladás 
J1560 Egyéb anaerob, Gram-negatív bacteriumok okozta tüdőgyulladás 
J1570 Mycoplasma pneumoniae okozta tüdőgyulladás 
J1580 Egyéb bakteriális tüdőgyulladás 
J1590 Bakteriális tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1600 Chlamydia okozta pneumonia 
J1680 Egyéb fertőző organizmusok okozta tüdőgyulladás 
J1800 Bronchopneumonia, k.m.n. 
J1810 Lobaris tüdőgyulladás, k.m.n. 
J1820 Hypostaticus pneumonia, k.m.n. 
J1880 Egyéb tüdőgyulladás, kórokozó, k.m.n. 
J1890 Tüdőgyulladás, k.m.n. 
J6510 Szénbányászok pneumoconiosisa, aktív tüdőgümőkórral együtt 
J6520 Azbeszt és ásványok okozta pneumoconiosis, aktív tüdőgümőkórral együtt 
J6530 Silicotuberculosis 
J6540 Nem meghatározott pneumoconiosis, aktív gümőkórral együtt 
J6800 Bronchitis és pneumonitis vegyszertől, gáztól, füsttől, és gőztől 
J6900 Pneumonitis ételtől és hányadéktól 
J6910 Pneumonitis olajoktól és kivonatoktól 
J6980 Pneumonitis egyéb szilárd és folyékony anyagtól 
J8500 Tüdő gangraena és necrosis 
J8510 Tüdőtályog pneumoniával 
J8520 Tüdőtályog pneumonia nélkül 
J8530 Mediastinalis tályog 
J8600 Pyothorax sipollyal 
J8610 Pyothorax acuta 
J8620 Pyothorax chronica 
J8690 Pyothorax sipoly nélküli 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 04 175Z Légzőrendszeri betegségek, egyéb fertőzések (kivéve: gümőkór polirezisztens kórokozóval) súlyos 
társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
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 
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 
C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata 
C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken belül 
C4500 A mellhártya mesotheliomája 
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C7610 Mellkas rosszindulatú daganata 
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 
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. 
D1420 Légcső jóindulatú daganata 
D1430 Hörgő és tüdő jóindulatú daganata 
D1440 Légzőszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 
D1500 Csecsemőmirigy jóindulatú daganata 
D1520 Gátor jóindulatú daganata 
D1570 Egyéb megnevezett mellüregi szervek jóindulatú daganata 
D1590 Mellüregi szerv k.m.n. jóindulatú daganata 
D1670 Bordák, szegycsont és kulcscsont jóindulatú daganata 
D1740 Mellüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1900 A mellhártya mesothelialis szövete 
D3810 Légcső, hörgő és tüdő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3820 Mellhártya bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3830 Gátor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 
D8600 Tüdő sarcoidosis 
D8620 Tüdő és nyirokcsomó sarcoidosis együtt 
D8680 Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban 
D8690 Sarcoidosis k.m.n. 
E3210 Thymus tályog 
E8400 Fibrosis cystica tüdő-manifestatiokkal 
I2600 Tüdőembolia heveny pulmonalis szívbetegség említésével 
I2690 Tüdőembolia heveny cor pulmonale említése nélkül 
J1110 Influenza egyéb légúti tünetekkel, vírus nem identifikált 
J2000 Heveny bronchitis Mycoplasma pneumoniaetól 
J2010 Heveny bronchitis Haemophilus influenzaetól 
J2020 Heveny bronchitis streptococcustól 
J2030 Heveny bronchitis coxsackie- vírustól 
J2040 Heveny bronchitis parainfluenza- vírustól 
J2050 Heveny bronchitis légúti syncytialis vírustól 
J2060 Heveny bronchitis rhinovirustól 
J2070 Heveny bronchitis echovirustól 
J2080 Heveny bronchitis egyéb meghatározott kórokozótól 
J2090 Heveny bronchitis, k.m.n. 
J2100 Heveny bronchiolitis légúti syncytialis vírustól 
J2180 Heveny bronchiolitis egyéb meghatározott kórokozóktól 
J2190 Heveny bronchiolitis, k.m.n. 
J22H0 Nem meghatározott alsó légúti fertőzés 
J40H0 Bronchitis, nem hevenynek vagy idültnek meghatározva 
J4100 Egyszerű idült bronchitis 
J4110 Mucopurulens idült bronchitis 
J4180 Kevert egyszerű és mucopurulens idült bronchitis 
J42H0 Nem meghatározott idült bronchitis 
J4300 MacLeod-syndroma 
J4310 Panlobaris emphysema 
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J4320 Centrilobularis emphysema 
J4380 Egyéb emphysema 
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. 
J46H0 Status asthmaticus 
J47H0 Bronchiectasia 
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 
J6500 Gümőkórral társult 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 
J6780 Túlérzékenységi pneumonitis egyéb szerves poroktól 
J6790 Túlérzékenységi pneumonitis nem meghatározott szerves portól 
J6820 Felső légúti gyulladás vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől, m.n.o. 
J6830 Egyéb akut-subacut légzősz. áll. vegyszertől, gáztól, füsttől, gőztől 
J6840 Idült légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől 
J6880 Egyéb légzőszervi állapot vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől 
J7000 Sugárzás okozta heveny pulmonalis tünetek 
J7010 Sugárzás okozta idült és egyéb pulmonalis tünetek 
J7020 Gyógyszer kiváltotta heveny interstitialis tüdőrendellenességek 
J7030 Gyógyszer kiváltotta idült interstitialis tüdőrendellenességek 
J7040 Gyógyszer kiváltotta interstitialis tüdő-rendellenesség, k.m.n. 
J7080 Egyéb, megnevezett külső ágensek okozta légzőszervi állapotok 
J7090 Külső ágensek okozta légzőszervi állapot, k.m.n. 
J82H0 Pulmonalis eosinophilia, m.n.o. 
J8400 Alveolaris és parietoalveolaris állapotok 
J8410 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibrosissal 
J8480 Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek 
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J8490 Interstitialis tüdőbetegség, k.m.n. 
J9200 Pleuralis callus asbest jelenlétével 
J9290 Pleuralis callus asbest nélkül 
J9300 Spontán feszülő pneumothorax 
J9310 Egyéb spontán pneumothorax 
J9380 Egyéb pneumothorax 
J9390 Pneumothorax, k.m.n. 
J9410 Fibrothorax 
J9500 Tracheostomia malfunctio 
J9540 Mendelson-syndroma 
J9550 Beavatkozás utáni subglotticus stenosis 
J9580 Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek 
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. 
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. 
Q3400 Mellhártya-rendellenesség 
Q3410 Veleszületett mediastinalis cysta 
Q3480 A légzőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q3490 A légzőrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q6770 Pectus carinatum 
R0420 Haemoptysis 
R0480 Vérzés a légutak egyéb részeiből 
R0490 Vérzés a légutakból, k.m.n. 
R0680 A légzés egyéb és k.m.n. rendellenességei 
R0900 Asphyxia 
R0910 Mellhártyaizzadmány 
R0920 Légzésleállás 
S2110 Az elülső mellkasfal nyílt sebe 
S2120 A mellkas hátulsó falának nyílt sebe 
S2170 A mellkas falának többszörös nyílt sebe 
S2180 A mellkas egyéb részeinek nyílt sebe 
S2190 A mellkas k.m.n. részének nyílt sebe 
S2220 A szegycsont törése 
S2230 Bordatörés 
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S2240 Többszörös bordatörés 
S2250 Ablakos bordatörés 
S2280 A csontos mellkas egyéb részeinek törése 
S2290 A mellkas csontjainak törése, k.m.n. 
S2320 A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S2700 Traumás pneumothorax 
S2710 Traumás haemothorax 
S2720 Traumás haemo-pneumothorax 
S2730 A tüdő egyéb sérülése 
S2740 A hörgők sérülése 
S2750 A légcső mellkasi részének sérülése 
S2780 Egyéb meghatározott mellkasi szervek sérülése 
S2781 Krónikus mellűri haematoma 
S2910 Subleuralis mellűri haematoma 
T1740 Idegentest a légcsőben 
T1750 Idegentest a hörgőben 
T1780 A légutak egyéb és több részének idegentestje 
T1790 Idegentest a légutakban, hely 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 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 05  Keringésrendszeri betegségek 

  ***  NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta         billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis      billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis    billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta         pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis      pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis    pozícióba 
53525 Biológiai  műbillentyű aorta         pozícióba 
53526 Biológiai  műbillentyű mitralis      pozícióba 
53527 Biológiai  műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai  műbillentyű pulmonalis    pozícióba 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozicióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
53530 Billentyű  plasztika aorta         billentyűn 
53531 Billentyű  plasztika mitralis      billentyűn 
53532 Billentyű  plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű  plasztika pulmonalis    billentyűn 
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 

  ***  SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat 
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással 
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással 
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással 
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással 
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással 
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással 
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással 
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással 
33030 Szívüregek és coronáriák DSA-ja 
33110 Coronarographia 
33114 Coronarographia selectiva 
33149 Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés) 

  ***  CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
53611 Bypass a jobb coronarian és/vagy ágain 
53612 Bypass a LAD coronarian és/vagy ágain 
53613 Bypass a CX coronarian és/vagy ágain 
53621 Mammaria impl. jobb coronariara 
53622 Mammaria impl. LAD coronariara 
53623 Mammaria impl. CX coronariara 
5362A Coronaria endoprothesis bevezetése nyílt műtéttel 

  ***  PTCA BEAVATKOZÁSOK "D" 
33970 PTCA 
53867 Véna cava umbrella transjugularis 
53963 Coronaria angioplastica, PTCA, elváltozásonként 
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan 
86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio 
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  ***  ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
53501 Zárt valvulotomia aorta         billentyűn 
53502 Zárt valvulotomia mitralis      billentyűn 
53503 Zárt valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53504 Zárt valvulotomia pulmonalis    billentyűn 
53962 Plastica valvulae cordis (mitr. pulm. ao.), percutan 

  ***  PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 
33973 Insertio endoprothesis intravascularis p.angiogr. 
53867 Véna cava umbrella transjugularis 
53868 Véna cava umbrella femorális behatolás 
53957 Angioplastica arteriae subclaviae              PTA 
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan 
5396A Angioplastica extremitatis inferioris          PTA 
5396B Angioplastica aa.pelveos                       PTA 
5396C Angioplastica arteriae renalis                 PTA 
5396D Angioplastica arteriae renalis contralateralis PTA 
5396E Angioplastica arteriae anonymae                PTA 

  ***  ÁLLANDÓ PACEMAKER BEÜLTETÉS BEVATKOZÁSOK "G" 
53771 Pacemaker beültetés VVI mód 
53772 Pacemaker beültetés AAI mód 
53773 Pacemaker beültetés DDD mód 
53774 Pacemaker beültetés DVI mód 
53775 Pacemaker beültetés VVIR mód 
53776 Pacemaker (myocardialis) beültetés 
53778 Pacemaker és defibrillátor beültetése 

  ***  AMI BETEGSÉGEK "M" 
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 

  **** 05 176A Szívbillentyű műtétek, katéterezéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 176B Szívbillentyű műtétek, katéterezés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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  **** 05 177A Coronaria bypass, katéterezéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 177B Coronaria bypass, katéterezés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 177C Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

AZ "C" BEAVATKOZÁSBÓL LEGALÁBB 4 DB SZÜKSÉGES 

  **** 05 177D Coronaria bypass (négy vagy több), katéterezés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

A BEAVATKOZÁSOKBÓL LEGALÁBB 4 DB SZÜKSÉGES 

  **** 05 178C Nagy cardiovascularis műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53803 Renalis embolectomia 
5380D Renalis embolectomia katéterrel 
53813 TEA renalis 
53814 TEA visceralis 
53815 TEA aorta 
5381B TEA anonyma 
5381C TEA aorto-biiliaca 
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis 
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382B Iliaca aneurysma resectio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382K Iv csere/resectio 
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis 
5382M Reconstructio dissectionis aortae 
53832 Interpositio aorto-visceralis 
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53833 Interpositio aorto-aorticus 
53834 Interpositio aorto-bifemoralis 
53835 Interpositio aorto-femoralis 
5383A Interpositio aorto-iliacalis 
5383B Interpositio bi-iliacalis 
5383C Interpositio aorto-renalis 
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort. 
53853 V.visceralis bypass 
53863 V. cava resectio 
53864 V. cava superior pótlás 
53865 V. cava inf. pótlás 
53900 Shunt, bal-jobb 
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma 
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia 
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis 
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis 
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. 'H' 
53913 Anastomosis spleno-renalis distalis 
53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis 

  **** 05 1790 Egyéb cardiovascularis műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53811 TEA subclavia 
5381A TEA vertebralis 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis 
5382S Excisio ex aortae 
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis 
5382U Excisio vasae intrathoracalis 
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis 
5382W Excisio venae intraabdominalis 
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53831 Interpositio intra rami supraaortici 
53839 Interpositio intra venorum 
5383G Műanyag bypass, egyéb 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 
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5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis 
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis 
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis 
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis 
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint 
53850 Vénás bypassok, supraaorticus 
53851 Axillo-brachialis vénás bypass 
53852 V.brachialis bypass 
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m. 
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis 

  **** 05 1800 Diagnosztikus katéterezés 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 1801 A szív diagnosztikus elektrofiziológiai vizsgálata 

BETEGSÉGEK 
I4700 Re-entry kamrai arrhythmia 
I4710 Supraventricularis tachycardia 
I4720 Kamrai tachycardia 
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
86455 A szív elektrofiziológiai vizsgálata 

  **** 05 181A Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor felett 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai  septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53575 Pitvari switch műtét 
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53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602 TEA LAD coronarian 
53603 TEA CX coronarian 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD  coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX   coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal  coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
53694 LAD  coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX   coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi  dextri  cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53760 Implantatio cordis arteficialis 
53761 Implantatio cordis arteficialis definitivus 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök / Glenn, Fontan / 

  **** 05 181B Jelentős szív-érrendszeri műtétek 2 éves kor alatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 181A csoportjában! 

  **** 05 1820 Egyéb szív-érrendszeri műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53574 Botall ligatura 
53577 Fülcse ligatura 
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból 
53631 Epicardium abrasio 
53632 Cardio-pericardiopexia 
53633 Cardio-omentopexia 
53710 Pericardiotomia 
53721 Pericardiectomia totalis 
53742 Pitvari sérülés ellátása 
53743 Kamrai sérülés ellátása 
53745 Incisio cordis 
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  **** 05 183G Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve : AMI 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33970 PTCA 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "M" 
33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba 
33982 Coronaria stent beültetés IVP (r. interventricularis posterior) ágba 
33983 Coronaria stent beültetés RV (r. retroventricularis) ágba 
33984 Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső leszálló) ágba 
33985 Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba 
33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba 
33987 Coronaria stent beültetés OM (obtus marginalis) ágba 
33988 Coronaria stent beültetés IM (intermedier) ágba 
33989 Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) ágba 
3398A Coronaria stent beültetés bypass ágba 

ÉS ESZKÖZÖK 
01344 Coronaria stent (önálló vagy katéterrel egybeépített) 

ÉS 48 ÓRÁN BELÜL NEM TÖRTÉNT ÁTHELYEZÉS MÁS INTÉZMÉNYBE 

  **** 05 183H Percutan cardiovascularis műtétek egy ágon egy vagy több stenttel, áthelyezéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség, kivéve : AMI 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 183G csoportjában! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "M" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 183G csoportjában! 

ÉS ESZKÖZÖK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 183G csoportjában! 

ÉS 48 ÓRÁN BELÜL ÁTHELYEZÉSRE KERÜLT MÁS INTÉZMÉNYBE 

  **** 05 183K Kiegészítő HBCs haemodinamikai eljárásokhoz (további ágakba történő stent beültetésre, vagy 
coronarografiás nyomásgrádiens meghatározására, vagy további egyéb percutan cardiov 

A KIEGÉSZÍTŐ HBCS A 183G VAGY 183H HBCS MELLETT SZÁMOLHATÓ EL ! 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba 
5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
33982 Coronaria stent beültetés IVP (r. interventricularis posterior) ágba 
5396G Coronaria angioplastica IVP (r. interventricularis posterior) ágon 
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BEAVATKOZÁSOK "E" 
33983 Coronaria stent beültetés RV (r. retroventricularis) ágba 
5396H Coronaria angioplastica RV (r. retroventricularis) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "F" 
33984 Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső leszálló) ágba 
5396I Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső leszálló) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "G" 
33985 Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba 
5396J Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba 
5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "I" 
33987 Coronaria stent beültetés OM (obtus marginalis) ágba 
5396L Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "J" 
33988 Coronaria stent beültetés IM (intermedier) ágba 
5396M Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "K" 
33989 Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) ágba 
5396N Coronaria angioplastica LM (bal coronaria fő) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
3398A Coronaria stent beültetés bypass ágba 
5396O Coronaria angioplastica bypass ágon 

BEAVATKOZÁSOK "M" 
33981 Coronaria stent beültetés RCA (jobb coronária) ágba 
33982 Coronaria stent beültetés IVP (r. interventricularis posterior) ágba 
33983 Coronaria stent beültetés RV (r. retroventricularis) ágba 
33984 Coronaria stent beültetés LAD-RDA (elülső leszálló) ágba 
33985 Coronaria stent beültetés D (r. diagonalis) ágba 
33986 Coronaria stent beültetés CX (r. circumflexus) ágba 
33987 Coronaria stent beültetés OM (obtus marginalis) ágba 
33988 Coronaria stent beültetés IM (intermedier) ágba 
33989 Coronaria stent beültetés LM (bal coronaria fő) ágba 
3398A Coronaria stent beültetés bypass ágba 

BEAVATKOZÁSOK "N" 
5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon 
5396G Coronaria angioplastica IVP (r. interventricularis posterior) ágon 
5396H Coronaria angioplastica RV (r. retroventricularis) ágon 
5396I Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső leszálló) ágon 
5396J Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon 
5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon 
5396L Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) ágon 
5396M Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon 
5396N Coronaria angioplastica LM (bal coronaria fő) ágon 
5396O Coronaria angioplastica bypass ágon 

BEAVATKOZÁSOK "O" 
86458 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RCA (jobb coronaria) ágon 
86459 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IVP (r. interventricularis posterior) ágon 
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8645A Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RV (r. retroventricularis) ágon 
8645B Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LAD-RDA (elülső leszálló) ágon 
8645C Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia D (r. diagonalis) ágon 
8645D Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia CX (r. circumflexus) ágon 
8645E Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia OM (obtus marginalis) ágon 
8645F Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IM (intermedier) ágon 
8645G Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LM (bal coronaria fő) ágon 
8645H Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia bypass ágon 

BEAVATKOZÁSOK "P" 
86458 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RCA (jobb coronaria) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "Q" 
86459 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IVP (r. interventricularis posterior) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "R" 
8645A Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RV (r. retroventricularis) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "S" 
8645B Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LAD-RDA (elülső leszálló) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "T" 
8645C Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia D (r. diagonalis) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "U" 
8645D Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia CX (r. circumflexus) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "V" 
8645E Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia OM (obtus marginalis) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "W" 
8645F Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IM (intermedier) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "X" 
8645G Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LM (bal coronaria fő) ágon 

BEAVATKOZÁSOK "Y" 
8645H Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia bypass ágon 

A KIEGÉSZÍTŐ HBCS ELSZÁMOLHATÓ : 

- KÉTSZER, HA "C"-"L" BEAVATKOZÁSOK KETTŐNÉL TÖBB KÜLÖNBÖZŐ ÁGON TÖRTÉNTEK VAGY ("C"-"L" BEAVATKOZÁSOK KÉT 
KÜLÖNBÖZŐ ÁGON ÉS "P"-"Y" BEAVATKOZÁSOK VALAMELYIKE EGY HARMADIK KÜLÖNBÖZŐ ÁGON TÖRTÉNT), 

- EGYSZER, HA "C"-"L" BEAVATKOZÁSOK KÉT KÜLÖNBÖZŐ ÁGON TÖRTÉNTEK VAGY ("C"-"L" BEAVATKOZÁS EGYSZER ÉS "P"-"Y" 
BEAVATKOZÁS EGYSZER FORDULT ELŐ MÁSODIK KÜLÖNBÖZŐ ÁGON) 

  **** 05 183L Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezés nélkül 

BETEGSÉGEK "A" 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "Z" 
33970 PTCA 
53867 Véna cava umbrella transjugularis 
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan 
86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio 

BEAVATKOZÁSOK "N" 
5396F Coronaria angioplastica RCA (jobb coronária) ágon 
5396G Coronaria angioplastica IVP (r. interventricularis posterior) ágon 
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5396H Coronaria angioplastica RV (r. retroventricularis) ágon 
5396I Coronaria angioplastica LAD-RDA (elülső leszálló) ágon 
5396J Coronaria angioplastica D (r. diagonalis) ágon 
5396K Coronaria angioplastica CX (r. circumflexus) ágon 
5396L Coronaria angioplastica OM (obtus marginalis) ágon 
5396M Coronaria angioplastica IM (intermedier) ágon 
5396N Coronaria angioplastica LM (bal coronaria fő) ágon 
5396O Coronaria angioplastica bypass ágon 

BEAVATKOZÁSOK "O" 
86458 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RCA (jobb coronaria) ágon 
86459 Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IVP (r. interventricularis posterior) ágon 
8645A Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia RV (r. retroventricularis) ágon 
8645B Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LAD-RDA (elülső leszálló) ágon 
8645C Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia D (r. diagonalis) ágon 
8645D Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia CX (r. circumflexus) ágon 
8645E Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia OM (obtus marginalis) ágon 
8645F Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia IM (intermedier) ágon 
8645G Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia LM (bal coronaria fő) ágon 
8645H Intracoronáriás nyomásgrádiens meghatározással kiegészített coronarografia bypass ágon 

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS ("Z" BEAV. VAGY "N" BEAV. VAGY "O" BEAV.) ÉS 48 ÓRÁN BELÜL NEM TÖRTÉNT ÁTHELYEZÉS MÁS 
INTÉZMÉNYBE 

  **** 05 183M Percutan cardiovascularis műtétek stent nélkül, áthelyezéssel 

BETEGSÉGEK "A" 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "Z" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 183L csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "N" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 183L csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "O" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 183L csoportjában! 

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS ("Z" BEAV. VAGY "N" BEAV. VAGY "O" BEAV.) ÉS 48 ÓRÁN BELÜL ÁTHELYEZÉSRE KERÜLT MÁS 
INTÉZMÉNYBE 

  **** 05 184A Szívbillentyű transzszeptális katéteres műtétei továbbkezeléssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ESZKÖZÖK 
01121 Transzszeptális katéter 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB 

 

  **** 05 184B Szívbillentyű transzszeptális katéteres műtétei továbbkezelés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 
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ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ESZKÖZÖK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 184A csoportjában! 

  **** 05 185A Szívbillentyű egyéb katéteres műtétei továbbkezeléssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ESZKÖZÖK 
01120 Valvuloplasztikai ballonkatéter 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB 

  **** 05 185B Szívbillentyű egyéb katéteres műtétei továbbkezelés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ESZKÖZÖK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 185A csoportjában! 

  **** 05 185C Veleszületett és szerzett intra- és extracardialis kommunikációk zárása szívkatéterrel 

BETEGSÉGEK 
Q2100 Kamrai sövényhiány 
Q2110 Pitvari sövényhiány 
Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 
Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus 
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53560 Septum defectus occluder behelyezése szívkatéterrel 

ÉS ESZKÖZÖK 
01122 Szívkatéterrel behelyezhető septum defectus occluder set 

  **** 05 186G Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéter ablációval, tételes elszámolás alá eső katéterrel 

BETEGSÉGEK 
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 
I4950 Sick sinus syndroma 
I4980 Egyéb meghatározott szívritmuszavarok 
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
86453 Radiofrekvenciás katéter abláció 

ÉS ESZKÖZÖK 
01123 Kardiológiai ablációs katéterek 

  **** 05 186H Aritmiák kezelése radiofrekvenciás katéteres ablációval, tételes elszámolás alá eső elektroanatómiai 
térképezőrendszer és katéter segítségével 

BETEGSÉGEK 
I4560 Pre-excitatiós syndroma 
I4700 Re-entry kamrai arrhythmia 
I4710 Supraventricularis tachycardia 
I4720 Kamrai tachycardia 
I48H0 Pitvari fibrillatio és flutter 
I4930 Kamrai extrasystole 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
86454 Radiofrekvenciás katéteres abláció elektroanatómiai térképezőrendszer segítségével 

ÉS ESZKÖZÖK 
01124 Kardiológiai elektroanatómiai térképező katéter 

  **** 05 187A Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres szívbillentyű műtét továbbkezeléssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ESZKÖZÖK 
01121 Transzszeptális katéter 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB 

  **** 05 187B Diagnosztikus katéterezés, transzszeptális katéteres szívbillentyű műtét továbbkezelés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ESZKÖZÖK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 187A csoportjában! 

  **** 05 188A Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyűműtét továbbkezeléssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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ÉS ESZKÖZÖK 
01120 Valvuloplasztikai ballonkatéter 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB 

  **** 05 188B Diagnosztikus katéterezés, egyéb katéteres szívbillentyűműtét továbbkezelés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ESZKÖZÖK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 188A csoportjában! 

  **** 05 1890 Katéteres szívbillentyűműtét és nyílt szívbillentyűműtét 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ESZKÖZÖK 
01121 Transzszeptális katéter 

VAGY ESZKÖZÖK 
01120 Valvuloplasztikai ballonkatéter 

  **** 05 190A Percutan cardiovascularis műtét és bypass műtét 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33970 PTCA 
33974 Coronaria stent beültetés 
53963 Coronaria angioplastica, PTCA, elváltozásonként 
86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio 

  **** 05 190C Percutan és egyéb érműtét (egy vagy több stenttel vagy homografttal) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53831 Interpositio intra rami supraaortici 
53832 Interpositio aorto-visceralis 
53833 Interpositio aorto-aorticus 
53834 Interpositio aorto-bifemoralis 
53835 Interpositio aorto-femoralis 
53836 Interpositio ilio-femoralis 
53837 Interpositio femoro-poplitealis 
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53838 Interpositio femoro-femoralis crossover 
53839 Interpositio intra venorum 
5383A Interpositio aorto-iliacalis 
5383B Interpositio bi-iliacalis 
5383C Interpositio aorto-renalis 
5383D Interpositio axillo-femoralis 
5383E Interpositio axillo-bifemoralis 
5383F Műanyag bypass obturator 
5383G Műanyag bypass, egyéb 
5383H Interpositio profundo-femoralis 
5383I Interpositio implantato profundalis 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 
5383U Interpositio femoro-cruralis 
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort. 
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis 
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis 
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis 
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis 
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint 
53850 Vénás bypassok, supraaorticus 
53851 Axillo-brachialis vénás bypass 
53852 V.brachialis bypass 
53853 V.visceralis bypass 
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass 
53855 V. poplitea bypass 
53856 V. femoro-cruralis bypass 
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein 
5385D Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei) 
53933 Áthidalás vénával 
53934 Áthidalás műanyaggal 
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal 
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt 
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt 
5395D Érgraft eltávolítás 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
53811 TEA subclavia 
53812 TEA profunda fem. 
53813 TEA renalis 
53814 TEA visceralis 
53815 TEA aorta 
53816 TEA iliaca 
53817 TEA ilio-femoralis 
53818 TEA a.fem.superficialis 
53819 TEA poplitea 
5381A TEA vertebralis 
5381B TEA anonyma 
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5381C TEA aorto-biiliaca 
5381D TEA femoralis (communis) 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis 
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis 
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis 
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem. 
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis 
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382B Iliaca aneurysma resectio 
5382C Femoralis aneurysma resectio 
5382D Poplitealis aneurysma resectio 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis 
5382M Reconstructio dissectionis aortae 
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis 
5382S Excisio ex aortae 
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis 
5382U Excisio vasae intrathoracalis 
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis 
5382W Excisio venae intraabdominalis 
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis 
53840 Thrombectomia venae 
53841 Crossectomia fem. 
53842 Stripping v.saphenae magnae 
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf. 
53844 Varicectomia 
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása 
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása 
53847 Crossectomia + stripping 
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása 
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén 
53861 V. cava plicatio 
53862 V. cava ligatura 
53863 V. cava resectio 
53864 V. cava superior pótlás 
53865 V. cava inf. pótlás 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
53900 Shunt, bal-jobb 
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma 
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia 
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis 
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis 
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. 'H' 
53913 Anastomosis spleno-renalis distalis 
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53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis 
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m. 
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis 
5393A Érvarrat a fej-nyak területén 
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül 
5395A TEA + foltplasztika 
5395B Endoaneurysmorraphia 
5395C Aterektomia 
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan 
53991 Muffplasztika ereken 

PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe 

ESZKÖZÖK "E" 
01040 Perifériás erek vascularis stentje 

BEAVATKOZÁSOK "G" 
53915 Homograft beültetés 

ESZKÖZÖK "H" 
01406 Ér homograft 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("A" VAGY "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY ELEM) ÉS (["F" ÉS "D" 
BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY-EGY ELEM ÉS "E" ESZKÖZ] VAGY ["G" BEAVATKOZÁS ÉS "H" ESZKÖZ]) 

  **** 05 190D Percutan és egyéb érműtét stent nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53831 Interpositio intra rami supraaortici 
53832 Interpositio aorto-visceralis 
53833 Interpositio aorto-aorticus 
53834 Interpositio aorto-bifemoralis 
53835 Interpositio aorto-femoralis 
53836 Interpositio ilio-femoralis 
53837 Interpositio femoro-poplitealis 
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover 
53839 Interpositio intra venorum 
5383A Interpositio aorto-iliacalis 
5383B Interpositio bi-iliacalis 
5383C Interpositio aorto-renalis 
5383D Interpositio axillo-femoralis 
5383E Interpositio axillo-bifemoralis 
5383F Műanyag bypass obturator 
5383G Műanyag bypass, egyéb 
5383H Interpositio profundo-femoralis 
5383I Interpositio implantato profundalis 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 



 
 
 
 
 
168  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 
5383U Interpositio femoro-cruralis 
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort. 
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis 
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis 
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis 
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis 
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint 
53850 Vénás bypassok, supraaorticus 
53851 Axillo-brachialis vénás bypass 
53852 V.brachialis bypass 
53853 V.visceralis bypass 
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass 
53855 V. poplitea bypass 
53856 V. femoro-cruralis bypass 
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein 
5385D Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei) 
53933 Áthidalás vénával 
53934 Áthidalás műanyaggal 
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal 
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt 
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt 
5395D Érgraft eltávolítás 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
53811 TEA subclavia 
53812 TEA profunda fem. 
53813 TEA renalis 
53814 TEA visceralis 
53815 TEA aorta 
53816 TEA iliaca 
53817 TEA ilio-femoralis 
53818 TEA a.fem.superficialis 
53819 TEA poplitea 
5381A TEA vertebralis 
5381B TEA anonyma 
5381C TEA aorto-biiliaca 
5381D TEA femoralis (communis) 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis 
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis 
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis 
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem. 
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis 
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382B Iliaca aneurysma resectio 
5382C Femoralis aneurysma resectio 
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5382D Poplitealis aneurysma resectio 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis 
5382M Reconstructio dissectionis aortae 
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis 
5382S Excisio ex aortae 
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis 
5382U Excisio vasae intrathoracalis 
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis 
5382W Excisio venae intraabdominalis 
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis 
53840 Thrombectomia venae 
53841 Crossectomia fem. 
53842 Stripping v.saphenae magnae 
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf. 
53844 Varicectomia 
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása 
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása 
53847 Crossectomia + stripping 
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása 
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén 
53861 V. cava plicatio 
53862 V. cava ligatura 
53863 V. cava resectio 
53864 V. cava superior pótlás 
53865 V. cava inf. pótlás 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
53900 Shunt, bal-jobb 
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma 
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia 
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis 
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis 
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. 'H' 
53913 Anastomosis spleno-renalis distalis 
53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis 
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m. 
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis 
5393A Érvarrat a fej-nyak területén 
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül 
5395A TEA + foltplasztika 
5395B Endoaneurysmorraphia 
5395C Aterektomia 
53964 Plastica coarctationis aortae, percutan 
53991 Muffplasztika ereken 

PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

("A" VAGY "B" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY ELEM) ÉS "F" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL EGY ELEM 
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  **** 05 190E Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel (egy vagy több stenttel) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe 

ÉS ESZKÖZÖK 
01040 Perifériás erek vascularis stentje 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB 

  **** 05 190F Percutan vascularis műtétek, továbbkezeléssel stent nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 3 ÁPOLÁSI NAPNÁL HOSSZABB 

  **** 05 190G Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül (egy vagy több stenttel) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33975 Percután stent beültetés perifériás erekbe 

ÉS ESZKÖZÖK 
01040 Perifériás erek vascularis stentje 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ LEGFELJEBB 3 ÁPOLÁSI NAP 

  **** 05 190H Percutan vascularis műtétek, továbbkezelés nélkül, stent nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS PTA BEAVATKOZÁSOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ LEGFELJEBB 3 ÁPOLÁSI NAP 

  **** 05 1910 Diagnosztikus katéterezés, katéteres szívbillentyű műtét és nyílt szívbillentyű műtét 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ZÁRT VALVULOTOMIA BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ESZKÖZÖK "C" 
01121 Transzszeptális katéter 
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ESZKÖZÖK "D" 
01120 Valvuloplasztikai ballonkatéter 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS ("B" ÉS "E" ÉS "A" BEAV.) ÉS ("C" VAGY "D" ESZKÖZ) 

  **** 05 192A Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét (egy vagy több 
stenttel) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS PTCA BEAVATKOZÁSOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33974 Coronaria stent beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK 
01344 Coronaria stent (önálló vagy katéterrel egybeépített) 

  **** 05 192B Diagnosztikus katéterezés, percutan cardiovascularis műtét és coronaria bypass műtét stent nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS PTCA BEAVATKOZÁSOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 1930 Többszörös, kiterjesztett, jelentős szív- és érműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

CORONARIA BYPASS ÉS ENDOPROTÉZIS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozicióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai  septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
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53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50771 Thymectomia c. thoracotomiam 
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 
50773 Thymectomia radicalis 
50780 Transplantatio thymi 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53200 Excisio    laesionis bronchi 
53210 Resectio   laesionis et anastomosis bronchi 
53220 Excisio    laesionis pulmonis 
53221 Enucleatio laesionis pulmonis 
53230 Resectio atypica laesionis pulmonis 
53231 Resectio apicis pulmonis 
53232 Bullectomia pulmonis 
53233 Csonkalebeny resectio (tüdő) 
53234 Cystectomia pulmonis 
53235 Lingulectomia 
53236 Ligatio et cauterisatio bullae pulmonis 
53237 Segmentectomia pulmonis 
53238 Capitonnage 
53240 Lobectomia   superior 
53241 Lobectomia   media 
53242 Lobectomia   inferior 
53243 Bilobectomia superior 
53244 Bilobectomia inferior 
53245 Lobectomia   superior et sleeve resectio 
53246 Bilobectomia superior et anastomosis bronchi 
53247 Bilobectomia inferior et anastomosis bronchi 
53248 Lobectomia   media et sleeve resectio 
53249 Lobectomia   superior et plastica bronchi 
53250 Pneumonectomia sec. Allison 
53251 Pneumonectomia radicalis 
53252 Pneumonectomia supra aorticus 
53253 Pneumonectomia (1 irányban kiterjesztett) 
53254 Pneumonectomia et resectio carinae trachealis 
53255 Pleuropneumonectomia 
53256 Pneumonectomia (több irányú kiterjesztés) 
53290 Reresectio post resectionem atypicam 
53291 Reresectio post lobectomiam 
53300 Exploratio bronchi incisionalis 
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi 
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis 
53312 Caverna drainage 
53321 Thoracoplastica sec. Alexander 
53322 Thoracoplastica sec. Heller 
53323 Thoracoplastica sec. Björk 
53324 Thoracoplastica sec. Schede 
53325 Plombage műtét 
53326 Pneumolysis extrapleuralis 
53329 Thoracoplastica 
53330 Pneumolysis 
53332 Adhaesiolysis pulmonis partialis 
53340 Sutura bronchi 
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53341 Sutura pulmonis 
53342 Reconstructio bronchi 
53343 Reconstructio fistulae bronchialis 
53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával 
53345 Hörgőfistula zárása omentum plasztikával 
53390 Ligatio bronchi 
53391 Op. sec Abruzzini 
53392 Op. sec Perelman 
53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 
53421 Exstirpatio laesionis mediastinalis transsternalis 
53422 Excisio laesionis mediastinalis per thoracotomiam 
53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi 
53433 Resectio sterni totalis 
53440 Excisio laesionis pleurae 
53441 Pleurectomia partialis 
53442 Pleurectomia totalis 
53443 Decorticatio pulmonum /korai/ 
53450 Pleurodesis 
53451 Pleurodesis szövetragasztóval 
53461 Thoracoplastica sec. Aberdeen 
53462 Thoracoplastica sec. Ravitch 
53465 Reconstructio parietis thoracis + fém implantatum 
53466 Reconstructio parietis thoracis + műanyag implantatum 
53467 Cavernostomia zárása 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53475 Duplicatio    diaphragmae 
53477 Excisio laesionis diaphragmae 
53721 Pericardiectomia totalis 
53722 Pericardiectomia partialis, fenestratio 
5381B TEA anonyma 
54050 Drainage ductus thoracici 
54051 Occlusio fistulae ductus thoracici 
54052 Ligatio ductus thoracici 
54053 Anastomosis ducto-venosus 
54230 Oesophagectomia sec. Thorec 
54231 Oesophagectomia sec. Orringer 
54232 Oesophagogastrectomia 
54240 Resectio totalis oesophagei (pótlás gyomorral) 
54241 Exstirpatio oesophagei c.interpositionem colontos 
54242 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-gastrost. 
54243 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-jejunost. 
54244 Resectio partialis oesophagei c.interpos. colontos 
54245 Resectio partialis oesophagei c.interpositio.jejuni 
54294 Oesophagus transsectio és ligatio, instrumentalis 
54295 Oesophagus transsectio 
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis 
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen 
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
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55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta         billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis      billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis    billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta         pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis      pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis    pozícióba 
53525 Biológiai  műbillentyű aorta         pozícióba 
53526 Biológiai  műbillentyű mitralis      pozícióba 
53527 Biológiai  műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai  műbillentyű pulmonalis    pozícióba 
53530 Billentyű  plasztika aorta         billentyűn 
53531 Billentyű  plasztika mitralis      billentyűn 
53532 Billentyű  plasztika tricuspidalis billentyűn 
53533 Billentyű  plasztika pulmonalis    billentyűn 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 

3 KÜLÖNBÖZŐ BEAVATKOZÁS CSOPORTBÓL ("C","B","A","D","E" BEAVATKOZÁSOK) LEGALÁBB 1-1 BEAVATKOZÁS 

  **** 05 1940 Többszörös kisebb érműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BEAVATKOZÁSOK 
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m. 
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis 
53992 Peritoneo-venosus shunt, LeVeen 
53993 Peritoneo-venosus shunt, Denver 
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás 
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere 
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással 
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás 

BEAVATKOZÁSOK 
53841 Crossectomia fem. 
53842 Stripping v.saphenae magnae 
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf. 
53844 Varicectomia 
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása 
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása 
53847 Crossectomia + stripping 
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása 
53861 V. cava plicatio 
53862 V. cava ligatura 

BEAVATKOZÁSOK 
53771 Pacemaker beültetés VVI mód 
53772 Pacemaker beültetés AAI mód 
53773 Pacemaker beültetés DDD mód 
53774 Pacemaker beültetés DVI mód 
53775 Pacemaker beültetés VVIR mód 
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53776 Pacemaker (myocardialis) beültetés 
53778 Pacemaker és defibrillátor beültetése 
53779 Pacemaker és defibrillátor csere 
5377A Pacemaker csere VVI mód 
5377B Pacemaker csere AAI mód 
5377C Pacemaker csere DDD mód 
5377D Pacemaker csere DVI mód 
5377E Pacemaker csere VVIR mód 
53781 Pacemaker generátor csere 
53782 Pacemaker generátor és elektróda csere 
53783 Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés 
53784 PM elektróda bőralatti rész új rögzítés,áthelyezés 
53785 PM elektróda epicardialis részének újbóli rögzítése 

BEAVATKOZÁSOK 
33991 Idegentest eltávolítás percutan transvasalis úton 
50510 Sympathectomia thoracalis 
53811 TEA subclavia 
5381A TEA vertebralis 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis 
5382S Excisio ex aortae 
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis 
5382U Excisio vasae intrathoracalis 
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis 
5382W Excisio venae intraabdominalis 
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53831 Interpositio intra rami supraaortici 
53839 Interpositio intra venorum 
5383G Műanyag bypass, egyéb 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis 
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis 
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis 
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis 
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint 
53850 Vénás bypassok, supraaorticus 
53851 Axillo-brachialis vénás bypass 
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53852 V.brachialis bypass 
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén 
53870 Erek egyéb seb. occlusioja, supraaorticus 
53871 Erek egyéb seb. occlusioja, axillo-brachialis 
53872 Erek egyéb seb. occlusioja, radiális v. ulnaris 
53873 Erek egyéb sebészi occlusioja, aorta 
53874 Erek egyéb sebészi occlusioja, visceralis 
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca 
53876 Erek egyéb sebészi occlusioja, femoralis comm. 
53877 Erek egyéb seb. occlusioja, femoralis superficialis 
53878 Erek egyéb sebészi occlusioja, cruralis 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
53932 Érsérülés ellátása folttal 
53933 Áthidalás vénával 
53934 Áthidalás műanyaggal 
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal 
53937 Reimplantatio - transpositio (érsérülésnél) 
5393A Érvarrat a fej-nyak területén 
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt 
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt 
53946 Reop.pulsalo haematoma miatt, resectio+interpositum 
53947 Reoperatio pulsalo haematoma miatt, graftcsere 
53948 Reop. septicus szöv. miatt, extraanatomicus bypass 
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül 
5395A TEA + foltplasztika 
5395B Endoaneurysmorraphia 
5395C Aterektomia 
5395D Érgraft eltávolítás 
53970 Sympathectomia periarterialis 
53971 Sympathectomia periarterialis arteriae carotis 
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon 
53981 Chemodectoma eltávolítás mindkét oldalon 
53983 Értestecskék műtétei 
53990 Decompressio arteriae vertebralis 
53991 Muffplasztika ereken 
88301 Artériás kanül beültetése bőralatti kapuval 
88310 Arteria femoralis kanül beültetés 
88420 Embolisatio arteriae 

1-1 BEAVATKOZÁS 3 KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTBÓL 

  **** 05 195A Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ÁLLANDÓ PACEMAKER BEÜLTETÉS BEVATKOZÁSOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat 
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással 
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással 
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással 
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással 
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással 
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12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással 
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással 
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással 

  **** 05 195B Állandó pacemakerbeültetés, AICD, katéterezés nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ÁLLANDÓ PACEMAKER BEÜLTETÉS BEVATKOZÁSOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 1961 Pacemakerrevízió és -csere 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53783 Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés 
53784 PM elektróda bőralatti rész új rögzítés,áthelyezés 
53785 PM elektróda epicardialis részének újbóli rögzítése 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
53779 Pacemaker és defibrillátor csere 
5377A Pacemaker csere VVI mód 
5377B Pacemaker csere AAI mód 
5377C Pacemaker csere DDD mód 
5377D Pacemaker csere DVI mód 
5377E Pacemaker csere VVIR mód 
53781 Pacemaker generátor csere 
53782 Pacemaker generátor és elektróda csere 

  **** 05 198E Egyéb érműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33991 Idegentest eltávolítás percutan transvasalis úton 
33992 Percutan transvasalis atherectomia/embolektomia 
33993 Idegentest eltávolítás art.coronariaból percutan transvasc.úton 
50510 Sympathectomia thoracalis 
50515 VATS sympathectomia 
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók 
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén 
53861 V. cava plicatio 
53862 V. cava ligatura 
53870 Erek egyéb seb. occlusioja, supraaorticus 
53871 Erek egyéb seb. occlusioja, axillo-brachialis 
53872 Erek egyéb seb. occlusioja, radiális v. ulnaris 
53873 Erek egyéb sebészi occlusioja, aorta 
53874 Erek egyéb sebészi occlusioja, visceralis 
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca 
53876 Erek egyéb sebészi occlusioja, femoralis comm. 
53877 Erek egyéb seb. occlusioja, femoralis superficialis 
53878 Erek egyéb sebészi occlusioja, cruralis 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
53932 Érsérülés ellátása folttal 
53933 Áthidalás vénával 
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53934 Áthidalás műanyaggal 
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal 
53937 Reimplantatio - transpositio (érsérülésnél) 
5393A Érvarrat a fej-nyak területén 
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt 
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt 
53946 Reop.pulsalo haematoma miatt, resectio+interpositum 
53947 Reoperatio pulsalo haematoma miatt, graftcsere 
53948 Reop. septicus szöv. miatt, extraanatomicus bypass 
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül 
5395A TEA + foltplasztika 
5395B Endoaneurysmorraphia 
5395C Aterektomia 
5395D Érgraft eltávolítás 
53970 Sympathectomia periarterialis 
53971 Sympathectomia periarterialis arteriae carotis 
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon 
53981 Chemodectoma eltávolítás mindkét oldalon 
53983 Értestecskék műtétei 
53990 Decompressio arteriae vertebralis 
53991 Muffplasztika ereken 
88420 Embolisatio arteriae 

  **** 05 199C Alsó végtag revascularisatio (kivéve: sympathectomia) 

BETEGSÉGEK 
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 
I7240 Az alsó végtag ütőereinek aneurysmája 
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 
I7450 Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53812 TEA profunda fem. 
53816 TEA iliaca 
53817 TEA ilio-femoralis 
53818 TEA a.fem.superficialis 
53819 TEA poplitea 
5381D TEA femoralis (communis) 
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis 
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem. 
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis 
5382C Femoralis aneurysma resectio 
5382D Poplitealis aneurysma resectio 
53836 Interpositio ilio-femoralis 
53837 Interpositio femoro-poplitealis 
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover 
5383D Interpositio axillo-femoralis 
5383E Interpositio axillo-bifemoralis 
5383F Műanyag bypass obturator 
5383H Interpositio profundo-femoralis 
5383I Interpositio implantato profundalis 
5383U Interpositio femoro-cruralis 
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass 
53855 V. poplitea bypass 
53856 V. femoro-cruralis bypass 
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5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein 
5393B Áthidalás vénával az alsó végtag erein 
5393C Áthidalás műanyaggal az alsó végtag erein 
5394C Desoblitaratio az alsó végtag erein, késői graftocclusio miatt 

  **** 05 199D Sympathectomia 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50511 Sympathectomia lumbalis 
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis 
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque 

  **** 05 2000 Embolectomia 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53800 Carotis embolectomia 
53801 Subclavia embolectomia 
53802 Vertebralis embolectomia 
53804 Visceralis embolectomia 
53805 Embolectomia aortae 
53806 Iliaca embolectomia 
53807 Femoralis embolectomia 
53808 Poplitea embolectomia 
53809 Brachialis embolectomia 
5380E Visceralis embolectomia katéterrel 
5380G Iliaca embolectomia katéterrel 
5380H Femoralis embolectomia katéterrel 
53840 Thrombectomia venae 

  **** 05 2010 Amputáció keringési zavarok miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58440 Exarticulatio humeroscapularis 
58441 Exarticulatio thoraco-humero scapularis 
58460 Amputatio pedis 
58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis 
58462 Exarticulatio intertarsalis 
58463 Exarticulatio talo-calcanealis 
58464 Exarticulatio talo-cruralis 
58470 Amputatio cruris 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58480 Amputatio femoris 
58481 Exarticulatio genus 
58490 Amputatio abdominopelvicus 
58491 Exarticulatio coxae 
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58492 Hemipelvectomia 
58520 Reamputatio, felső végtagon 
58530 Reamputatio, lábon 
 

  **** 05 2020 Kéz-, lábujjamputáció keringési zavarok miatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58400 Amputatio digiti manus 
58401 Amputatio digitorum manus 
58404 Exarticulatio kézujjon 
58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam 
58411 Amputatio pollicis 
58412 Amputatio pollicis secundarius 
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis 
58450 Amputatio digiti pedis 
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis 

  **** 05 2030 Varix lekötés, eltávolítás 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53841 Crossectomia fem. 
53842 Stripping v.saphenae magnae 
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf. 
53844 Varicectomia 
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása 
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása 
53847 Crossectomia + stripping 
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása 

  **** 05 2040 Keringési rendszer egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53992 Peritoneo-venosus shunt, LeVeen 
53993 Peritoneo-venosus shunt, Denver 
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás 
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere 
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással 
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás 
58500 Revisio amputationis 
88301 Artériás kanül beültetése bőralatti kapuval 
88310 Arteria femoralis kanül beültetés 

  **** 05 2050 AMI thrombolysis kezeléssel 

AMI BETEGSÉGEK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33994 Thrombolysis angiographica streptokinase használatával 
33995 Thrombolysis angiographica urokinase használatával 
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88164 Thrombolysis, szisztémás streptokinase használatával 
88165 Thrombolysis, szisztámás urokinase használatával 

  **** 05 2060 AMI ideiglenes pacemaker beültetéssel 

AMI BETEGSÉGEK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés 

  **** 05 2070 AMI speciális kezelés nélkül 

AMI BETEGSÉGEK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 2081 AMI PCI-vel (egy vagy több stenttel) 

AMI BETEGSÉGEK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS PTCA BEAVATKOZÁSOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
33974 Coronaria stent beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK 
01344 Coronaria stent (önálló vagy katéterrel egybeépített) 

  **** 05 2082 AMI PCI-vel, stent nélkül 

AMI BETEGSÉGEK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS PTCA BEAVATKOZÁSOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 2091 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezéssel 

AMI BETEGSÉGEK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban) 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ LEGFELJEBB 1 NAP 

  **** 05 2092 Thrombolysis AMI esetén szöveti plazminogen aktivátorral, áthelyezés nélkül 

AMI BETEGSÉGEK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88162 Recombinans szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) kezelés (mg-ban) 

ÉS AZ ÁPOLÁSI IDŐ 1 NAPNÁL TÖBB 

  **** 05 2110 Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

AMI BETEGSÉGEK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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ÉS SZÍVKATÉTEREZÉS BEAVATKOZÁSAI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 05 2120 Acut, subacut endocarditis 

BETEGSÉGEK 
A3950 A szív meningococcusos betegsége 
A5200 Szív- és érrendszeri syphilis 
B3760 Candida okozta endocarditis (I39.8*) 
I0110 Heveny rheumás szívbelhártya-gyulladás 
I3300 Heveny és félheveny fertőzéses szívbelhártya-gyulladás 
I3390 Heveny szívbelhártya-gyulladás, k.m.n. 

  **** 05 2130 Szívelégtelenség 

BETEGSÉGEK 
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 
R5700 Cardiogen shock 

  **** 05 2140 Mélyvénás thrombophlebitis 

BETEGSÉGEK 
I8020 Az alsó végtagok mélyvénáinak gyulladása és thrombophlebitise 
I8081 Vena subclavia, vena axillaris, vv. Brachiales (mélyvénás) phlebitise és thrombophlebitise 
I8220 A vena cava emboliája és thrombosisa 
I8300 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel 

  **** 05 216D Érbetegségek 

BETEGSÉGEK 
D3550 Carotis test jóindulatú daganata 
D4460 Carotis test bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
I0600 Rheumás aorta szűkület 
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 
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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 
I7310 Thromboangiitis obliterans [Buerger] 
I7380 Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 
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 
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 
I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 
I8010 A vena femoralis gyulladása és thrombophlebitise 
I8011 A véna iliaca vagy femoralis gyulladása és thrombosisa következményes artériás keringési zavarral 
I8030 Az alsó végtagok vénáinak gyulladása és thrombophlebitise, k.m.n. 
I8080 Phlebitis és thrombophlebitis más helyeken 
I81H0 Kapuvéna thrombosis 
I8210 Thrombophlebitis migrans 
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 
I8390 Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül 
I8680 Varicositas egyéb meghatározott lokalizációban 
I8710 A visszerek kompressziója 
I8780 Egyéb meghatározott visszérbetegségek 
I8903 Lymphoedema chronica 
K7510 Vena portae gyulladás 
M3140 Aortaív-syndroma [Takayasu] 
Q2700 A köldökverőér hiánya vagy hypoplasiája 
Q2710 A vesearteria veleszületett szűkülete 
Q2720 A vesearteria egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2730 Perifériás arterio-venosus rendellenesség 
Q2740 Veleszületett visszértágulat 
Q2780 A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 
Q2790 A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2880 A keringési szervrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 
Q2890 A keringési szervrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
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  **** 05 217D Perifériás érelzáródások (thrombosis, embolia) fibrinolytikus kezelése 

BETEGSÉGEK 
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 
I8011 A véna iliaca vagy femoralis gyulladása és thrombosisa következményes artériás keringési zavarral 
I8220 A vena cava emboliája és thrombosisa 
I8230 A vesevéna 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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88164 Thrombolysis, szisztémás streptokinase használatával 
88165 Thrombolysis, szisztámás urokinase használatával 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
3617A Duplex UH, nyaki erek 
3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta 
3617C Duplex UH, hasi erek 
3617D Duplex UH, vese 
3617L Duplex UH, végtagi erek 
3617P Duplex UH, subclavia 

  **** 05 218A A szív veleszületett és szerzett billentyű rendellenességei, 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 
I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, k.m.n. 
I3400 A kéthegyű billentyű elégtelensége 
I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa 
I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 
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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 
I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o. 
I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 
I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o. 
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 
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Q2410 Levocardia 
Q2420 Hárompitvarú szív 
Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 
Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 
Q2450 A koszorúerek rendellenessége 
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. 

  **** 05 218C A szív veleszületett és szerzett kisebb rendellenességei, 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 
I0910 A szívbelhártya rheumás betegsége, a billentyű, 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 
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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 
I5110 Ínhúrszakadás, m.n.o. 
I5120 Szemölcsizom szakadás, m.n.o. 
I5130 Szívüregi thrombosis, m.n.o. 
Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 
Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 
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. 
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 
Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2500 Nyitott ductus arteriosus 
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Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 
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 
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. 

  **** 05 218D A szív veleszületett nagyobb rendellenességei, 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
Q2000 Közös artériás törzs 
Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója 
Q2040 Egykamrájú szív 
Q2100 Kamrai sövényhiány 
Q2110 Pitvari sövényhiány 
Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 
Q2130 Fallot-tetralogia 
Q2510 Coarctatio aortae 
Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása 
Q2530 Aortaszűkület 
Q2550 A tüdőverőér atresiája 
Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója 

  **** 05 219C Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetéssel 

BETEGSÉGEK 
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 
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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. 
Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 
R0000 Tachycardia, k.m.n. 
R0010 Bradycardia, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés 

  **** 05 220C Szívritmus-, vezetési zavarok sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block 
I4410 Másodfokú 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. 
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 
I48H0 Pitvari 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. 
Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 
R0010 Bradycardia, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53777 Pacemaker (ideiglenes) beültetés 
85922 Szívritmus és/v. vezetési zavar megszűntetése gyógyszerrel 
86450 Szívritmus és/v. vezetési zavar megszűnt., elektrofiziólógiai módsz-rel 
88740 Infúzió perifériás vénába 
88741 Infúzió centrális vénába 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
89820 Folyamatos orvosi megfigyelés 

  **** 05 220D Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes pacemaker-beültetés nélkül 

BETEGSÉGEK 
I4400 Elsőfokú pitvar-kamrai block 
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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. 
Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 
R0000 Tachycardia, k.m.n. 
R0010 Bradycardia, k.m.n. 

  **** 05 2210 Keringési betegségek speciális kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
Fődiagnózisként a 05. főcsoport betegségei a 2050 és 2120 HBCs-ben felsoroltak kivételével 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
87124 Gyógyszerbevitel JET technikával 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

A BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL LEGALÁBB 1 DB ÉS TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT A 04. FŐCSOPORT BÁRMELY BETEGSÉGE 

  **** 05 2220 Angina pectoris, komplex non-invazív vizsgálattal 

BETEGSÉGEK 
I2000 Instabil angina pectoris 
I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal 
I2080 Angina pectoris egyéb formái 
I2090 Angina pectoris, k.m.n. 
I2400 Szívkoszorúér-thrombosis, mely nem vezet szívizomelhaláshoz 
I2410 Dressler-syndroma 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
12605 EKG Holter monitorizálása 
12610 EKG nyelőcső elektróddal 
12620 EKG kerékpár terheléssel 
12621 EKG futószalag terheléssel 
12622 EKG hand-grip terheléssel 
12623 EKG katéteres terheléssel 
12626 EKG dipyridamol terheléssel 
12627 EKG dobutamin terheléssel 
12629 Impedancia EKG vizsgálat 
12650 EKG His-köteg vizsgálata 
3531B Radioventriculographia first passage + EKG kapuzás 
3531C Radioventriculographia equilibriumban + EKG kapuzás 
3531D Kiegészítés: terheléses radioventriculográfia equilibriumban 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
35614 Szívizom perfúzió EKG kapuzott SPECT vizsgálata 
3562A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata Tc-mal 
3581A Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 1 időpontban 
3581B Szívizom perfúzió SPECT vizsgálata TlCl-dal 2 időpontban 
3581C Szívizom anyagcsere nyugalmi SPECT vizsgálata 
3581D Szívizom anyagcsere terheléses SPECT vizsgálata 
3581E Radioventriculográfia equilibriumban EKG kapuzott SPECT-el 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 
3612D Echocardiographia color Doppler 
3612G Echocardiographia magzati szív 

  **** 05 2221 Instabil angina, Q hullám nélküli infarctus speciális intravénás thrombocyta aggregáció gátló kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
I2000 Instabil angina pectoris 
I2191 Heveny szívizomelhalás, k.m.n. Q hullám nélkül 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88163 Thrombocyta GP IIb/IIIa receptor blokkolók használata 

A BEAVATKOZÁS LEGALÁBB 24 ÓRÁIG A SZAKMAI PROTOKOLLNAK MEGFELELŐ DÓZISBAN 

  **** 05 2230 Atherosclerosis, angina pectoris, egyéb keringési betegségek 

BETEGSÉGEK 
C3800 Szív rosszindulatú daganata 
C4520 A szívburok mesotheliomája 
D1510 Szív jóindulatú daganata 
D7320 Krónikus congestiv splenomegalia 
I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 
I0920 Idült rheumás szívburokgyulladás 
I0980 Egyéb meghatározott rheumás szívbetegségek 
I0990 Rheumás szívbetegség, k.m.n. 
I2480 Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái 
I2490 Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 
I2530 Szívaneurysma 
I2540 Koszorúér-aneurysma 
I2700 Elsődleges pulmonalis hypertensio 
I2710 Kyphoscolioticus szívbetegség 
I2780 Egyéb meghatározott pulmonalis szívbetegség 
I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 
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I2800 A tüdőerek arteriovenosus fistulája 
I2810 Az arteria pulmonalis aneurysmája 
I2880 A tüdőerek egyéb meghatározott betegségei 
I2890 A tüdőerek egyéb betegsége, k.m.n. 
I3000 Heveny aspecifikus idiopathiás pericarditis 
I3010 Fertőzéses szívburokgyulladás 
I3080 Heveny szívburokgyulladás egyéb formái 
I3090 Heveny szívburokgyulladás, k.m.n. 
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 
I3190 A szívburok betegsége, k.m.n. 
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 
I4290 Cardiomyopathia, k.m.n. 
I5100 Szerzett sövénydefektus 
I5150 Szívizom-elfajulás 
I5160 Szív- és érrendszeri betegség, k.m.n. 
I5170 Szívnagyobbodás 
I5180 Egyéb rosszul meghatározott szívbetegségek 
I5190 Szívbetegség, k.m.n. 
I9500 Idiopathiás hypotensio 
I9590 Alacsony vérnyomás, k.m.n. 
I9700 Postcardiotomiás syndroma 
I9710 Szívműtét utáni egyéb funkcionális zavarok 
I99H0 A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei 
R5790 Shock, k.m.n. 
R9310 Szív-koszorúérkeringés diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 
R9430 Cardiovascularis funkcionális vizsgálatok kóros eredményei 
S1500 A nyaki ütőér sérülése 
S1510 Az arteria vertebralis sérülése 
S1520 A vena jugularis externa sérülése 
S1530 A vena jugularis interna sérülése 
S1580 Egyéb nyaki érsérülés 
S2500 A mellkasi aorta sérülése 
S2510 Az arteria subclavia és arteria anonyma sérülése 
S2520 A vena cava superior sérülése 
S2530 A vena anonyma és vena subclavia sérülése 
S2540 A tüdőerek sérülése 
S2550 A bordaközti erek sérülése 
S2580 Egyéb mellkasi ér sérülése 
S2590 A mellkas k.m.n. ereinek sérülése 
S2600 Szívsérülés haemopericardiummal 
S2680 A szív egyéb sérülései 
S2690 Szívsérülés, k.m.n. 
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S3500 A hasi aorta sérülése 
S3510 A vena cava inferior sérülése 
S3520 Az arteria coeliaca vagy mesenterica sérülése 
S3530 A vena portae vagy vena lienalis sérülése 
S3540 A vese ereinek sérülése 
S3550 Az arteria iliacák sérülése 
S3580 A has és medence egyéb ereinek sérülése 
S3590 A hasi és medence k.m.n. ereinek sérülése 
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 
S4580 A váll és felkar egyéb ereinek sérülése 
S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében 
S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében 
S5520 Az alkar vénáinak sérülése 
S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése 
S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése 
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 
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 
S7580 Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében 
S7590 K.m.n. ér sérülése a csípő és comb 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 
S8580 Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében 
S8590 K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében 
S9500 Az art. dorsalis pedis sérülése 
S9510 Az art. plantaris sérülése 
S9520 A vena dorsalis pedis sérülése 
S9580 A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében 
S9590 K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében 

VAGY BETEGSÉGEK 
I2000 Instabil angina pectoris 
I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal 
I2080 Angina pectoris egyéb formái 
I2090 Angina pectoris, k.m.n. 
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.) 
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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 
I2500 Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség 
I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 
I2520 Régi szívizomelhalás 
I2550 Ischaemiás cardiomyopathia 
I2560 Néma szívizom-ischaemia 
I2580 Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái 
I2590 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 
I7000 Az aorta atherosclerosisa 
I7010 A veseütőér atherosclerosisa 
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 
I7080 Egyéb ütőerek atherosclerosisa 
I7090 Általános és, k.m.n. atherosclerosis 
R0720 Praecordialis fájdalom 
R0730 Egyéb mellkasi fájdalom 
R0740 Mellkasi fájdalom, k.m.n. 

  **** 05 2231 Szívizomgyulladás 

BETEGSÉGEK 
B3320 Vírusos carditis 
B5700 Heveny Chagas-kór a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*) 
I0120 Heveny rheumás szívizomgyulladás 
I0180 Egyéb heveny rheumás szívbetegség 
I0190 Heveny rheumás szívbetegség, k.m.n. 
I0900 Rheumás szívizomgyulladás 
I4000 Fertőzéses szívizomgyulladás 
I4010 Izolált szívizomgyulladás 
I4080 Egyéb heveny szívizomgyulladás 
I4090 Heveny szívizomgyulladás, k.m.n. 
I5140 Szívizomgyulladás, k.m.n. 

  **** 05 2240 Hypertonia 

BETEGSÉGEK 
I10H0 Magasvérnyomás-betegség (elsődleges) 
I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 
I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 
I1500 Renovascularis hypertonia 
I1510 Egyéb vesebetegségekhez társuló másodlagos hypertonia 
I1520 Másodlagos hypertonia endocrin rendellenesség miatt 
I1580 Egyéb másodlagos hypertonia 
I1590 Másodlagos magasvérnyomás, k.m.n. 
U9900 Hypertóniás krízis 

  **** 05 2241 Hypertoniás krízis sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
U9900 Hypertóniás krízis 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
85923 Hypertóniás krízis gyógyszeres kezelése 
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  **** 05 2250 Collapsus 

BETEGSÉGEK 
I9510 Orthostaticus hypotensio 
I9520 Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás 
I9580 Egyéb hypotensio 
R55H0 Syncope és collapsus 

  **** 05 268Z Keringési rendellenességek (kivéve: AMI thrombolysissel, endocarditis, krónikus szívelégtelenség) 
súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
B3320 Vírusos carditis 
B5700 Heveny Chagas-kór a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*) 
C3800 Szív rosszindulatú daganata 
C4520 A szívburok mesotheliomája 
D1510 Szív jóindulatú daganata 
D3550 Carotis test jóindulatú daganata 
D4460 Carotis test bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D7320 Krónikus congestiv splenomegalia 
I0100 Heveny rheumás szívburokgyulladás 
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) 
I1190 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenség nélkül 
I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 
I1500 Renovascularis hypertonia 
I1510 Egyéb vesebetegségekhez társuló másodlagos hypertonia 
I1520 Másodlagos hypertonia endocrin rendellenesség miatt 
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I1580 Egyéb másodlagos hypertonia 
I1590 Másodlagos magasvérnyomás, 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. 
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 
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 
I2590 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 
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 
I2890 A tüdőerek egyéb betegsége, k.m.n. 
I3000 Heveny aspecifikus idiopathiás pericarditis 
I3010 Fertőzéses szívburokgyulladás 
I3080 Heveny szívburokgyulladás egyéb formái 
I3090 Heveny szívburokgyulladás, k.m.n. 
I3100 Idült adhaesiv szívburokgyulladás 
I3110 Idült constrictiv pericarditis 
I3120 Haemopericardium, m.n.o. 
I3130 Folyadék a szívburokban (nem gyulladásos) 
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I3180 A szívburok egyéb meghatározott betegségei 
I3190 A szívburok betegsége, 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 
I4000 Fertőzéses szívizomgyulladás 
I4010 Izolált szívizomgyulladás 
I4080 Egyéb heveny szívizomgyulladás 
I4090 Heveny szívizomgyulladás, k.m.n. 
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 
I4290 Cardiomyopathia, 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. 
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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 
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 
I5190 Szívbetegség, k.m.n. 
I7000 Az aorta atherosclerosisa 
I7010 A veseütőér atherosclerosisa 
I7020 A végtagi ütőerek atherosclerosisa 
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 
I7380 Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 
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 
I7490 K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 
I7700 Arteriovenosus sipoly, szerzett 
I7710 Ütőérszűkület 
I7711 Felsővégtagi kompressziós syndroma vérkeringési zavarral (TOS) 
I7720 Ütőér repedés 
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I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 
I7740 Arteria coeliaca kompressziós syndroma 
I7780 Az artériák és arteriolák egyéb meghatározott rendellenességei 
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 
I81H0 Kapuvéna thrombosis 
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 
I8390 Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül 
I8680 Varicositas egyéb meghatározott lokalizációban 
I8710 A visszerek kompressziója 
I8780 Egyéb meghatározott visszérbetegségek 
I8903 Lymphoedema chronica 
I9500 Idiopathiás hypotensio 
I9510 Orthostaticus hypotensio 
I9520 Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás 
I9580 Egyéb hypotensio 
I9700 Postcardiotomiás syndroma 
I9710 Szívműtét utáni egyéb funkcionális zavarok 
I99H0 A keringési rendszer egyéb és nem-meghatározott rendellenességei 
K7510 Vena portae gyulladás 
M3140 Aortaív-syndroma [Takayasu] 
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 
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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. 
Q2700 A köldökverőér hiánya vagy hypoplasiája 
Q2710 A vesearteria veleszületett szűkülete 
Q2720 A vesearteria egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2730 Perifériás arterio-venosus rendellenesség 
Q2740 Veleszületett visszértágulat 
Q2780 A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 
Q2790 A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2880 A keringési szervrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 
Q2890 A keringési szervrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
R0000 Tachycardia, k.m.n. 
R0010 Bradycardia, k.m.n. 
R0720 Praecordialis fájdalom 
R0730 Egyéb mellkasi fájdalom 
R0740 Mellkasi fájdalom, k.m.n. 
R55H0 Syncope és collapsus 
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R5790 Shock, k.m.n. 
R9310 Szív-koszorúérkeringés diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 
R9430 Cardiovascularis funkcionális vizsgálatok kóros eredményei 
S1500 A nyaki ütőér sérülése 
S1510 Az arteria vertebralis sérülése 
S1520 A vena jugularis externa sérülése 
S1530 A vena jugularis interna sérülése 
S1580 Egyéb nyaki érsérülés 
S2500 A mellkasi aorta sérülése 
S2510 Az arteria subclavia és arteria anonyma sérülése 
S2520 A vena cava superior sérülése 
S2530 A vena anonyma és vena subclavia sérülése 
S2540 A tüdőerek sérülése 
S2550 A bordaközti erek sérülése 
S2580 Egyéb mellkasi ér sérülése 
S2590 A mellkas k.m.n. ereinek sérülése 
S2600 Szívsérülés haemopericardiummal 
S2680 A szív egyéb sérülései 
S2690 Szívsérülés, k.m.n. 
S3500 A hasi aorta sérülése 
S3510 A vena cava inferior sérülése 
S3520 Az arteria coeliaca vagy mesenterica sérülése 
S3530 A vena portae vagy vena lienalis sérülése 
S3540 A vese ereinek sérülése 
S3550 Az arteria iliacák sérülése 
S3580 A has és medence egyéb ereinek sérülése 
S3590 A hasi és medence k.m.n. ereinek sérülése 
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 
S4580 A váll és felkar egyéb ereinek sérülése 
S5500 Az arteria ulnaris sérülése az alkar szintjében 
S5510 Az arteria radialis sérülése az alkar szintjében 
S5520 Az alkar vénáinak sérülése 
S5580 Az alkar egyéb ereinek sérülése 
S5590 Az alkar k.m.n. erének sérülése 
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 
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 
S7580 Egyéb erek sérülése a csípő és comb szintjében 
S7590 K.m.n. ér sérülése a csípő és comb szintjében 
S8500 Az art. poplitea sérülése 
S8510 Az art. tibialis (ant.) (post.) sérülése 
S8520 Az art. peronea sérülése 
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S8530 A vena saphena magna sérülése a lábszár szintjében 
S8540 A vena saphena parva sérülése a lábszár szintjében 
S8550 A vena poplitea sérülése 
S8580 Egyéb erek sérülése a lábszár szintjében 
S8590 K.m.n. ér sérülése a lábszár szintjében 
S9500 Az art. dorsalis pedis sérülése 
S9510 Az art. plantaris sérülése 
S9520 A vena dorsalis pedis sérülése 
S9580 A boka és láb egyéb ereinek sérülése a boka és láb szintjében 
S9590 K.m.n. erek sérülése a boka és láb szintjében 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 05 269Z Súlyos szívelégtelenség 

BETEGSÉGEK "A" 
I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 
I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 
I1320 Hypertensiv szív- és vesebetegség szív- és veseelégtelenséggel 
I5000 Pangásos szívelégtelenség 
I5010 Balkamra elégtelenség 
I5090 Szívelégtelenség, k.m.n. 
R5700 Cardiogen shock 

BETEGSÉGEK "B" 
I5003 Cardialis decompensatio NYHA III. stádium 
I5004 Cardialis decompensatio NYHA IV. stádium 
I5013 Balkamra elégtelenség NYHA III. stádium 
I5014 Balkamra elégtelenség NYHA IV. stádium 
I5093 Szívelégtelenség NYHA III. stádium 
I5094 Szívelégtelenség NYHA IV. stádium 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
89445 Folyamatos invazív nyomásmérés az artéria pulmonalisban Schwan-Ganz katéterrel 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
89446 Cardiac output folyamatos invazív monitorizálása 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
98105 Levosimendan a szívelégtelenség kezelésére 

("A" DIAGN. ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI) VAGY ("B" DIAGN. ÉS ("C" ÉS "D" BEAV. LEGALÁBB 2 NAPIG) ÉS "E" 
BEAV.) 

  **** 05 270Z Keringési betegségek műtétei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat 
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással 
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással 
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással 
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással 
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással 
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással 
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással 
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással 
33030 Szívüregek és coronáriák DSA-ja 
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33110 Coronarographia 
33114 Coronarographia selectiva 
33149 Haemodinamika (diagnosztikus katéterezés) 
50510 Sympathectomia thoracalis 
50511 Sympathectomia lumbalis 
50512 Sympathectomia lumbalis bilateralis 
50513 Sympathectomia epinephrectomiamque 
53501 Zárt valvulotomia aorta         billentyűn 
53502 Zárt valvulotomia mitralis      billentyűn 
53503 Zárt valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53504 Zárt valvulotomia pulmonalis    billentyűn 
53771 Pacemaker beültetés VVI mód 
53772 Pacemaker beültetés AAI mód 
53773 Pacemaker beültetés DDD mód 
53774 Pacemaker beültetés DVI mód 
53775 Pacemaker beültetés VVIR mód 
53776 Pacemaker (myocardialis) beültetés 
53778 Pacemaker és defibrillátor beültetése 
53779 Pacemaker és defibrillátor csere 
5377A Pacemaker csere VVI mód 
5377B Pacemaker csere AAI mód 
5377C Pacemaker csere DDD mód 
5377D Pacemaker csere DVI mód 
5377E Pacemaker csere VVIR mód 
53781 Pacemaker generátor csere 
53782 Pacemaker generátor és elektróda csere 
53783 Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés 
53784 PM elektróda bőralatti rész új rögzítés,áthelyezés 
53785 PM elektróda epicardialis részének újbóli rögzítése 
53800 Carotis embolectomia 
53801 Subclavia embolectomia 
53802 Vertebralis embolectomia 
53803 Renalis embolectomia 
53804 Visceralis embolectomia 
53805 Embolectomia aortae 
53806 Iliaca embolectomia 
53807 Femoralis embolectomia 
53808 Poplitea embolectomia 
53809 Brachialis embolectomia 
5380D Renalis embolectomia katéterrel 
5380E Visceralis embolectomia katéterrel 
5380G Iliaca embolectomia katéterrel 
5380H Femoralis embolectomia katéterrel 
53811 TEA subclavia 
53812 TEA profunda fem. 
53813 TEA renalis 
53814 TEA visceralis 
53815 TEA aorta 
53816 TEA iliaca 
53817 TEA ilio-femoralis 
53818 TEA a.fem.superficialis 
53819 TEA poplitea 
5381A TEA vertebralis 
5381B TEA anonyma 
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5381C TEA aorto-biiliaca 
5381D TEA femoralis (communis) 
5381E EEA carotis 
5381F TEA carotis 
53820 Érresectiók, reimplantatiók carotis 
53821 Érresectiók, reimplantatiók subclavia 
53822 Érresectiók, reimplantatiók vertebralis 
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis 
53824 Érresectio, reimplantatio, visceralis 
53825 Érresectiók, reimplantatiók ilio-femoralis 
53826 Érresectiók, reimplantatiók profunda fem. 
53827 Érresectiók, reimplantatiók a. fem. superificalis 
53828 Érresectiók, reimplantatiók, transpositiók 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382B Iliaca aneurysma resectio 
5382C Femoralis aneurysma resectio 
5382D Poplitealis aneurysma resectio 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382F Subclavia-carotis transpositio 
5382G Carotis-subclavia transpositio 
5382H Vertebralis-carotis transpositio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382K Iv csere/resectio 
5382L Resectio aneurysmae aortae abdominalis 
5382M Reconstructio dissectionis aortae 
5382N Resectio et restitutio aortae abdominalis 
5382S Excisio ex aortae 
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis 
5382U Excisio vasae intrathoracalis 
5382V Resectio et reconstr. arteriae intraabdominalis 
5382W Excisio venae intraabdominalis 
5382X Resectio et reconstr. venae intraabdominalis 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53831 Interpositio intra rami supraaortici 
53832 Interpositio aorto-visceralis 
53833 Interpositio aorto-aorticus 
53834 Interpositio aorto-bifemoralis 
53835 Interpositio aorto-femoralis 
53836 Interpositio ilio-femoralis 
53837 Interpositio femoro-poplitealis 
53838 Interpositio femoro-femoralis crossover 
53839 Interpositio intra venorum 
5383A Interpositio aorto-iliacalis 
5383B Interpositio bi-iliacalis 
5383C Interpositio aorto-renalis 
5383D Interpositio axillo-femoralis 
5383E Interpositio axillo-bifemoralis 
5383F Műanyag bypass obturator 
5383G Műanyag bypass, egyéb 
5383H Interpositio profundo-femoralis 
5383I Interpositio implantato profundalis 
5383K Interpositio subclavia-caroticus 
5383L Interpositio axillo-caroticus 
5383M Interpositio subclavia-subclavianus 
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5383N Interpositio carotico-subclavianus 
5383P Interpositio carotico-caroticus 
5383R Interpositio aorto-anonymalis 
5383S Interpositio aorto-anonymo-caroticus sin. 
5383T Interpositio aorto-subclavianus 
5383U Interpositio femoro-cruralis 
5383V Interpos. aorto-aorticus et reimpl. ram.supraaort. 
5383W Resectio et reconstr. c. implant. venae intrathoracalis 
5383X Resectio et reconstr. c. implant. arteriae intrathoracalis 
5383Y Resectio et reconstr. c. implant arteriae intraabdominalis 
5383Z Resectio et reconstr. c. implant. venae intraabdominalis 
53840 Thrombectomia venae 
53841 Crossectomia fem. 
53842 Stripping v.saphenae magnae 
53843 Ligatura vv. perforantes extr.inf. 
53844 Varicectomia 
53845 Crossectomia+stripping+perf.ligatura+tágult vénák eltávolítása 
53846 Crossectomia+stripping+tágult vénák eltávolítása 
53847 Crossectomia + stripping 
53848 Perforans ligatura + tágult vénák eltávolítása 
53849 Vénák áthidalása Palma vagy May szerint 
53850 Vénás bypassok, supraaorticus 
53851 Axillo-brachialis vénás bypass 
53852 V.brachialis bypass 
53853 V.visceralis bypass 
53854 Vénás femoro-poplitealis bypass 
53855 V. poplitea bypass 
53856 V. femoro-cruralis bypass 
53858 Ér resectiója a fej-nyak területén 
5385C Vénás bypassok extraanatomicus, alsó végtag erein 
5385D Vénás bypassok extraanatomicus (kivéve alsó végtag erei) 
53861 V. cava plicatio 
53862 V. cava ligatura 
53863 V. cava resectio 
53864 V. cava superior pótlás 
53865 V. cava inf. pótlás 
53867 Véna cava umbrella transjugularis 
53868 Véna cava umbrella femorális behatolás 
53870 Erek egyéb seb. occlusioja, supraaorticus 
53871 Erek egyéb seb. occlusioja, axillo-brachialis 
53872 Erek egyéb seb. occlusioja, radiális v. ulnaris 
53873 Erek egyéb sebészi occlusioja, aorta 
53874 Erek egyéb sebészi occlusioja, visceralis 
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca 
53876 Erek egyéb sebészi occlusioja, femoralis comm. 
53877 Erek egyéb seb. occlusioja, femoralis superficialis 
53878 Erek egyéb sebészi occlusioja, cruralis 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
53900 Shunt, bal-jobb 
53901 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.anonyma 
53902 Shunt, bal-jobb, a.pulmonalis-a.subclavia 
53910 Anastomosis porto-cavalis termino-lateralis 
53911 Anastomosis porto-cavalis termino-terminalis 
53912 Anastomosis mesenterico-cavalis cum implant. 'H' 
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53913 Anastomosis spleno-renalis distalis 
53914 Anastomosis spleno-renalis proximalis 
53919 Porto-systemás shunt műtétek, n.o.m. 
53925 Anastomosis cavo-pulmonalis 
53932 Érsérülés ellátása folttal 
53933 Áthidalás vénával 
53934 Áthidalás műanyaggal 
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal 
53937 Reimplantatio - transpositio (érsérülésnél) 
5393A Érvarrat a fej-nyak területén 
5393B Áthidalás vénával az alsó végtag erein 
5393C Áthidalás műanyaggal az alsó végtag erein 
53944 Desobliteratio, késői graftocclusio miatt 
53945 Graftcsere, késői graftocclusio miatt 
53946 Reop.pulsalo haematoma miatt, resectio+interpositum 
53947 Reoperatio pulsalo haematoma miatt, graftcsere 
53948 Reop. septicus szöv. miatt, extraanatomicus bypass 
5394C Desoblitaratio az alsó végtag erein, késői graftocclusio miatt 
53952 Foltplastica, thrombendarteriectomia nélkül 
5395A TEA + foltplasztika 
5395B Endoaneurysmorraphia 
5395C Aterektomia 
5395D Érgraft eltávolítás 
53970 Sympathectomia periarterialis 
53971 Sympathectomia periarterialis arteriae carotis 
53980 Chemodectoma eltávolítás egy oldalon 
53981 Chemodectoma eltávolítás mindkét oldalon 
53983 Értestecskék műtétei 
53990 Decompressio arteriae vertebralis 
53991 Muffplasztika ereken 
53992 Peritoneo-venosus shunt, LeVeen 
53993 Peritoneo-venosus shunt, Denver 
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás 
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere 
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással 
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás 
58400 Amputatio digiti manus 
58401 Amputatio digitorum manus 
58404 Exarticulatio kézujjon 
58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam 
58411 Amputatio pollicis 
58412 Amputatio pollicis secundarius 
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58440 Exarticulatio humeroscapularis 
58441 Exarticulatio thoraco-humero scapularis 
58450 Amputatio digiti pedis 
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis 
58460 Amputatio pedis 
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58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis 
58462 Exarticulatio intertarsalis 
58463 Exarticulatio talo-calcanealis 
58464 Exarticulatio talo-cruralis 
58470 Amputatio cruris 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58480 Amputatio femoris 
58481 Exarticulatio genus 
58490 Amputatio abdominopelvicus 
58491 Exarticulatio coxae 
58492 Hemipelvectomia 
58500 Revisio amputationis 
58520 Reamputatio, felső végtagon 
58530 Reamputatio, lábon 
81871 Számfeletti ujj eltávolítása 
86451 Nagyfrekvenciás intracardialis ablatio 
88301 Artériás kanül beültetése bőralatti kapuval 
88310 Arteria femoralis kanül beültetés 
88420 Embolisatio arteriae 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 06  Emésztőrendszeri betegségek 

  **** 06 2710 Nyelőcső nagyobb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54230 Oesophagectomia sec. Thorec 
54231 Oesophagectomia sec. Orringer 
54232 Oesophagogastrectomia 
54240 Resectio totalis oesophagei (pótlás gyomorral) 
54241 Exstirpatio oesophagei c.interpositionem colontos 
54242 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-gastrost. 
54243 Resectio partialis oesophagei c.oesophago-jejunost. 
54244 Resectio partialis oesophagei c.interpos. colontos 
54245 Resectio partialis oesophagei c.interpositio.jejuni 
54294 Oesophagus transsectio és ligatio, instrumentalis 
54295 Oesophagus transsectio 

  **** 06 2720 Nyelőcső közepes műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53475 Duplicatio    diaphragmae 
53477 Excisio laesionis diaphragmae 
54201 Oesophagotomia thoracalis 
54202 Oesophagotomia abdominalis 
54225 Diverticulectomia   epibronchialis 
54226 Diverticulopexia    epiphrenalis 
54227 Diverticulorrhaphia epiphrenalis 
54228 Diverticulectomia   epiphrenalis 
5422A Excisio laesionis oesophagei thoracalis 
54251 Praesternalis bőrcsőképzés 
54261 Cardiomyotomia 
54262 Oesophago-cardiomyotomia 
54273 Occlusio fistulae oesophago-trachealis/bronchialis 
54274 Cardioplastica 
54275 Occlusio fistulae / stomae oesophagei 
54282 Oesophagus peroperatív intubatio (pull through) 
55370 Reconstr.hiatus oesoph. fundoplicationemque 
55371 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Nissen-Rosetti 
55372 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Hill 
55373 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Harrington 
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob 
55375 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Thal-Nissen 
55376 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Angelchik 
55377 Reconstr.herniae diaphr. via abdominalis 
55378 Reconstr.hiatus oes.cum fundoplic. laparoscopica 
55379 Reconstr.hiatus oes.cum fundoplic. konvertált 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis 
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55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen 
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 

  **** 06 2730 Nyelőcső kisebb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54200 Oesophagotomia cervicalis 
54220 Diverticulorrhaphia collaris 
54221 Diverticulopexia    Zenkeri 
54222 Diverticulectomia   Zenkeri 
54250 Praesternalis bypass műtét 
54272 Sutura oesophagi p. abdominalis 
54276 Cardioplastica sec.Thal 
54285 Oesophagus tamponade Sengstaken-Blakemore szerint 
54286 Oesophagus tamponade Linton szerint 
54287 Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal 
54291 Sclerotisatio varicorum oesophagei    (merev scop) 
54292 Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica 
54293 Oesophagus varix ligatio 

  **** 06 2731 Nyelőcső szűkületek és elzáródások endoscopos műtéte öntáguló fémstenttel 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
K2220 Nyelőcső obstructio 

ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
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 
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 
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C7610 Mellkas rosszindulatú daganata 
C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
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 
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. 
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 
D3850 Egyéb légzőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D3860 Légzőszerv bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16303 Endoszkópos intubáció 

ÉS ESZKÖZÖK 
01359 Öntáguló fémstent a nyelőcső területén történő felhasználásban 

  **** 06 274C Rectum resectio 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54831 Exstirpatio recti abdomino-sacralis sec. Kraschke 
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54832 Exstirpatio recti abdomino-sacralis sec. Hochenegg 
54840 Exstirpatio recti abdomino-perinealis sec. Miles 
54841 Exstirp.recti abdomino-perinealis sec.Duhamel-Grob 
54852 Res.recti cum preservationem sphincteris 
56870 Kismedencei evisceratio 

  **** 06 2750 Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54543 Ductus omphaloentericus vagy residuuma eltávolítás 
54550 Resectio intestini crassi 
54551 Haemicolectomia dextra 
54552 Haemicolectomia sinistra 
54553 Res.sigmae seu rectosigm., anast. intraperit. 
54554 Res.sigmae seu rectosigm., anast. infraperit. 
54555 Res.rectosigmoidealis, anast.infraperit.instrum. 
54556 Res.intest. crassi sec. Hartmann 
54557 Resectio intestini crassi, anastomosis instrument. 
54560 Colectomia 
54561 Proctocolectomia cum ileostomia 
54562 Proctocolectomia cum reservoire sec. Cock 
54563 Proctocolectomia et anast. ileo-rectalis (-analis) 
54564 Proctocolectomia + reservoire + ileo-analis anast. 
54583 Ileo-rectostomia 
54590 Colo-colostomia 
54793 Occlusio fistulae stercoralis 
54853 Megacolon congenitum definitiv műtéte 
57060 Cervico-vaginalis fistula kiirtása 
57062 Recto  -vaginalis fistula kiirtása 

  **** 06 276C Vékony-, vastagbél kisebb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16930 Enteroscopia, enterotomia révén 
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis 
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus 
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis 
54500 Enterotomia 
54501 Jejunotomia 
54502 Colotomia 
54503 Duodenotomia 
54504 Ileotomia 
54511 Sutura intestini tenui 
54512 Excisio ex intestino ten. 
54521 Sutura intestini crassi 
54522 Excisio e colontos 
54530 Bélsegment izolálás 
54540 Resectio intestini tenui 
54541 Duodeno-duodenostomia 
54570 Vékonybél anastomosis (bypass) 
54581 Ileo-transversostomia 
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54582 Ileo-sigmoideostomia 
54601 Anus praeternaturalis biluminalis 
54602 Antepositio colontos 
54603 Resectio colontos antepositus 
54611 Coecostomia 
54612 Transversostomia 
54613 Sigmoideostomia 
54620 Ileostomia 
54631 Duodenostomia 
54632 Jejunostomia 
54634 Jejunostomia percutanea endoscopica - PEJ 
54650 Stoma-zárás 
54661 Coecopexia 
54662 Rectopexia 
54681 Desinvaginatio ileocoecalis 
54682 Desinvaginatio intestini crassi 
54684 Detorsio intestini tenui 
54685 Detorsio coeci 
54686 Detorsio sigmae 
54687 Reconstructio malrotationis intestinorum 
54688 Adhaesiolysis interintestinalis 
54691 Revisio anastomosis intestinalis 
54791 Appendicostoma 
54792 Appendicostoma zárás 
54794 Occlusio fistulae stercoralis appendicularis 
54801 Corpus alien. excochl. per proctotomia transabd. 
54861 Rectopexia interna c. implantate 
55440 Adhaesiolysis intraabdominalis 
55462 Intestinopexia 

  **** 06 277C Gyomor nagyobb műtétei 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54350 Resectio cardiae 
54360 Resectio proximalis ventriculi 
54361 Resectio ventriculi sec. Billroth I 
54363 Resectio ventriculi sec. Billroth II 
54370 Resectio ventriculi subtotalis 
54380 Resectio distalis ventriculi 
54382 Re-resectio ventriculi 
54390 Gastrectomia 
54391 Gastrectomia+oesoph.-jejunost. sec. Braun 
54392 Gastrectomia+oesoph.-jejunost. sec. Roux 
54393 Gastrectomia+oesophago-duodenostomia 
54444 Interpositio jejuni (gastrointestinalis) 
54445 Interpositio jejuni oesophago-gastricus/jejunalis 

  **** 06 277D Gyomor nagyobb műtétei 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 277C csoportjában! 
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  **** 06 278D Gyomor kisebb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
R13H0 Dysphagia 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
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 
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 
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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 
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 
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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 
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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. 
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 
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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. 
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 
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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 
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 
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
54284 Oesophago-gastrointestinalis ballon dilatatio 
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54301 Gastrotomia explorativa 
54302 Gastrotomia, vérzésaláöltés 
54321 Gastrostomia sec. Witzel 
54322 Gastrostomia sec. Kader 
54324 Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG 
54330 Pyloromyotomia 
54340 Gyomorfal excisio 
54364 Resectio ventriculi sec. Finsterer 
54400 Vagotomia truncalis bilateralis abdominalis 
54401 Vagotomia selectiva 
54402 Vagotomia selectiva proximalis 
54403 Vagotomia truncalis bilateralis c. drainage 
54404 Vagotomia thoracalis 
54405 Vagotomia laparoscopica 
54406 Vagotomia posterior et seromyotomia sec. Taylor 
54407 Vagotomia posterior seromyotomiamque laparoscopica 
54409 Vagotomia laparoscopica cum conversionem 
54410 Plastica pylori 
54411 Seromyotomia pylori 
54421 Gastro-enterostomia retrocolica posterior 
54422 Gastro-enterostomia antecolica sec. Braun 
54423 Gastro-enterostomia sec. Roux 
54430 Sutura ventriculi seu duodeni 
54440 Revisio anastomosis ventriculi 
54441 Resutura gastro-enterostomae 
54442 Inversio gastro-enterostomae 
54451 Gastrostoma zárás 
54452 Invaginatio diverticuli ventriculi 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
54321 Gastrostomia sec. Witzel 
54322 Gastrostomia sec. Kader 
54324 Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG 

(FŐCSOPORT BÁRMELY DIAGNÓZISA ÉS "D" BEAV.) VAGY ("3"-AS TÍPUSKÉNT "B" DIAGN. ÉS "1"-ES TÍPUSKÉNT "C" DIAGN. ÉS "E" 
BEAV.) 

  **** 06 279B Végbél, stomaműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54641 Stoma-correctio vékonybélen 
54642 Stoma-correctio vastagbélen 
54800 Proctotomia transabdominalis 
54820 Proctotomia interna 
54850 Sphincterectomia posterior sec. Bentley 
54864 Ekehorn-műtét 
54866 Exstirpatio fistulae internae recti 
5486A Rectoplastica posterior sagittalis sec.Pena 
54901 Oncotomia perianalis 
54902 Denervatio perianalis 
54911 Exstirpatio fistulae ani 
54913 Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates 
54920 Exscisio fissurae ani 
54921 Kryo-fissurectomia analis 
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54930 Haemorrhoidectomia 
54931 Haemorrhoidectomia sec. Parks 
54932 Haemorrhoidectomia sec. Milligan-Morgan 
54933 Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer 
54934 Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck 
54935 Haemorrhoidectomia sec. Whithead 
54940 Sphincterotomia ani 
54961 Reconstructio ani c. cerclage 
54962 Reconstructio et plastica sphincteris ani 
54964 Reconstructio ani, gracilis-plastica 
54966 Colpo-perineoraphia analis sphyncter reconstructio 
54994 Excisio mucosae prolabatae ani 
54996 Excisio condylomae perianalis 

  **** 06 280C Hasfali sérvműtét implantátum beültetésével 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55360 Reconstructio parietis abdominis c. implant. 
55369 Reconstructio laparoscopica parietis abdominis cum conversione 
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55391 Műanyag háló beépítése hasfali sérv műtétjéhez 

ÉS ESZKÖZÖK 
01500 Műanyag háló hasfali sérv műtétjéhez 

  **** 06 280D Hasfali sérvműtét implantátum beültetése nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55350 Reconstructio parietis abdominis 
55369 Reconstructio laparoscopica parietis abdominis cum conversione 
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis 

  **** 06 280E Laparoscopos hasfali sérvműtétek implantátum beültetésével 

BETEGSÉGEK 
K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55361 Reconstructio laparoscopica parietis abdominis cum implantate 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55393 Műanyag háló beépítése laparoscoppal, hasfali sérv műtétjéhez 

ÉS ESZKÖZÖK 
01513 Műanyag háló laparoscopos hasfali sérv műtétjéhez 

  **** 06 281B Lágyék-, köldök-, combsérvműtétek 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55300 Hernioplastica inguinofemoralis 
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 
55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica 
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem 
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica 
55340 Hernioplastica umbilicalis 

  **** 06 281C Lágyéktáji sérvműtétek implantátum beültetésével 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55300 Hernioplastica inguinofemoralis 
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 
55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica 
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem 
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55392 Műanyag háló beépítése lágyéktáji sérv műtétjéhez 

ÉS ESZKÖZÖK 
01512 Műanyag háló lágyéktáji sérv műtétjéhez 

  **** 06 282A Sérvműtétek 1-18 éves kor között 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55300 Hernioplastica inguinofemoralis 
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem 
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica 
55340 Hernioplastica umbilicalis 
55350 Reconstructio parietis abdominis 
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis 

  **** 06 282B Sérvműtétek 1 éves kor alatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 282A csoportjában! 

  **** 06 283B Appendectomia komplikált fődiagnózissal 

BETEGSÉGEK 
K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással 
K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54700 Appendectomia 
54701 Appendectomia et drainage 
54708 Appendectomia laparoscopica 
54709 Appendectomia laparoscopica cum conversionem 
54710 Oncotomia periappendicularis 

  **** 06 283I Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással 
K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54700 Appendectomia 
54701 Appendectomia et drainage 
54708 Appendectomia laparoscopica 
54709 Appendectomia laparoscopica cum conversionem 
54710 Oncotomia periappendicularis 

  **** 06 283J Appendectomia komplikált fődiagnózis nélkül, 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

   A kódlistát ld. a főcsoport 283I csoportjában! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 283I csoportjában! 

  **** 06 2841 Az emésztőrendszer műtétei 1 éves kor alatt 

BETEGSÉGEK 
A 06. főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
Bármely műtét a felsoroltak kivételével: 

55300 Hernioplastica inguinofemoralis 
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem 
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica 
55340 Hernioplastica umbilicalis 
55350 Reconstructio parietis abdominis 
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis 
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, szerelékkel 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, 

szerelékkel 
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel 
66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml, szerelékkel 
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66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66988 Plazma friss, fagyasztott, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

  **** 06 285C Emésztőrendszer egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16940 Laparoscopia 
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás 
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere 
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással 
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás 
54022 Exstirpatio tumoris retroperitonei 
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis 
55410 Laparotomia explorativa 
55412 Hasüregi oncotomia 
55430 Resectio peritonei 
55431 Resectio omenti maioris 
55432 Resectio mesenterii 
55441 Adhaesiolysis intraabdominalis laparoscopicus 
55450 Resutura parietis abdominis 
55461 Detorsio omenti maioris 
55490 Hasüregi idegentest eltávolítása 

  **** 06 2860 Emésztőrendszeri endoszkópos műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54490 Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában 
54523 Polypectomia colontos per colonoscopiam 
54693 Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos 
54822 Transanalis endoscopos műtétek, operációs rectoscop-pal 

  **** 06 287C Emésztőszervi malignomák 

BETEGSÉGEK 
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 
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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 
C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben 
C4510 A hashártya mesotheliomája 
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7620 Has 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 
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 

  **** 06 2880 Tápcsatorna jóindulatú daganata és in situ carcinomái (kivéve: ajak, szájüreg, garat) 

BETEGSÉGEK 
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 
D0170 Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája 
D0190 Emésztőszerv in situ carcinomája, k.m.n. 
D1210 Féregnyúlvány (appendix) jóindulatú daganata 
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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 
D1390 Emésztőrendszer rosszul meghatározott részeinek jóindulatú daganata 

  **** 06 289B Gastrointestinalis vérzés 

BETEGSÉGEK 
I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel 
K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma 
K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel 
K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással 
K2540 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel 
K2640 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2660 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással 
K2700 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel 
K2740 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel 
K2840 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2900 Heveny vérzéses gastritis 
K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés 
K9200 Vérhányás 
K9210 Vérszékelés 
K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n. 

  **** 06 290C Gastrointestinalis vérzés, több mint 2E transzfúzióval 

BETEGSÉGEK 
I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel 
K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma 
K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel 
K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással 
K2540 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel 
K2640 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2660 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással 
K2700 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel 
K2740 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel 
K2840 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2900 Heveny vérzéses gastritis 
K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés 
K9200 Vérhányás 
K9210 Vérszékelés 
K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n. 
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ÉS VÉRKÉSZÍTMÉNYEK 
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, szerelékkel 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, 

szerelékkel 
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel 
66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml, szerelékkel 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66988 Plazma friss, fagyasztott, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

  **** 06 2910 Szövődményes ulcus pepticum 

BETEGSÉGEK 
K2510 Gyomorfekély heveny átfúródással 
K2550 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. átfúródással 
K2560 Gyomorfekély idült vagy k.m.n. vérzéssel és átfúródással 
K2610 Nyombélfekély heveny átfúródással 
K2620 Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással 
K2650 Nyombélfekély idült vagy k.m.n. átfúródással 
K2710 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny átfúródással 
K2720 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel és átfúródással 
K2750 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. átfúródással 
K2760 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült - k.m.n. vérzéssel - átfúródással 
K2810 Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással 
K2820 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással 
K2850 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. átfúródással 
K2860 Gastrojejunalis fekély idült vagy k.m.n. vérzéssel-átfúródással 

  **** 06 292B Nem szövődményes ulcus pepticum 

BETEGSÉGEK 
K2210 Nyelőcsőfekély 
K2530 Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2570 Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2590 Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2630 Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2670 Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2690 Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2730 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 
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K2770 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2790 Pepticus fek. k.m.n. helyen, nem heveny-idült, vérzés-átfúródás nélkül 
K2830 Gastrojejunalis fekély heveny vérzés-átfúródás nélkül 
K2870 Gastrojejunalis fekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2890 Gastrojejunalis fekély, nem heveny, nem idült, vérzés-átfúródás nélkül 

  **** 06 293A Gyulladásos bélbetegségek cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 8 NAPON ÁT) 
59690 Cytostaticus szer adása 
59691 Cytostaticus szer i.v.  monotherápia 
59692 Cytostaticus szer i.v.  polytherápia 
59693 Cytostaticus szer p.os. monotherápia 
59694 Cytostaticus szer p.os. polytherápia 
59695 Cytostaticus szer i.v. és p.os, polytherápia 
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 
92202 Immunszuppresszív terápia, Cyclosporin kezeléssel 

  **** 06 293B Gyulladásos bélbetegségek 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
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 
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K5180 Colitis ulcerosa egyéb 
K5190 Colitis ulcerosa k.m.n. 

  **** 06 293C Gyulladásos bélbetegségek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 293B csoportjában! 

  **** 06 294B Gastrointestinalis elzáródás 

BETEGSÉGEK 
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. 
K9130 Műtét utáni bélelzáródás 
Q4100 A patkóbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4110 Az éhbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4120 A csípőbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4180 Vékonybél egyéb meghat.részeinek veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 
Q4190 Vékonybél k.m.n. szakaszának veleszületett hiánya-elzáródása-szűkülete 
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 

  **** 06 295A Gastrointestinalis fertőzések 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta) 
A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta) 
A0090 Cholera k.m.n. 
A0100 Hastyphus 
A0110 Paratyphus "A" 
A0120 Paratyphus "B" 
A0130 Paratyphus "C" 
A0140 Paratyphus k.m.n. 
A0200 Salmonella bélhurut 
A0220 Salmonella helyi fertőzések 
A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések 
A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta 
A0310 Shigellosis Shigella flexneri miatt 
A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt 
A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt 
A0380 Egyéb shigellosis 
A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés 
A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés 
A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés 
A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés 
A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n. 
A0450 Campylobacter okozta bélhurut 
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A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut 
A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás 
A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések 
A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés 
A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés 
A0530 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés 
A0540 Bacillus cereus ételmérgezés 
A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések 
A0600 Heveny amoebás dysenteria 
A0610 Idült bél amoebiasis 
A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó 
A0630 Bél amoeboma 
A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés 
A0700 Balantidiasis 
A0710 Giardiasis [lambliasis] 
A0720 Cryptosporidiosis 
A0730 Isosporosis 
A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek 
A0800 Rotavirus bélhurut 
A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség 
A0820 Adenovirus okozta bélhurut 
A0830 Egyéb vírusos bélhurut 
A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések 
A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut 
A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja 
A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája 
A2220 Gyomor-bél anthrax 
A4210 Hasi actinomycosis 
A5110 A végbél elsődleges syphilise 
A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése 
A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fertőzése 
A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése 
A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek 
B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró 
B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével 

  **** 06 296F Helminthiasisok 

BETEGSÉGEK 
B6510 Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél] 
B6520 Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis 
B6580 Egyéb schistosomiasisok 
B6590 Schistosomiasis, k.m.n. 
B6650 Fasciolopsiasis 
B6800 Taenia solium taeniasis 
B6810 Taenia saginata taeniasis 
B6890 Taeniasis, k.m.n. 
B7000 Diphyllobothriosis 
B7010 Sparganosis 
B7100 Hymenolepiasis 
B7110 Dipylidiasis 
B7180 Egyéb meghatározott cestoda fertőzések 
B7190 Cestoda fertőzés, k.m.n. 
B72H0 Dracunculiasis 
B7600 Ancylostomiasis 
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B7610 Necatoriasis 
B7680 Egyéb horogféreg betegségek 
B7690 Horogféreg betegség, k.m.n. 
B7700 Ascariasis bélszövődményekkel 
B7780 Ascariasis egyéb szövődményekkel 
B7790 Ascariasis, k.m.n. 
B7800 Bél strongyloidiasis 
B7810 Bőr strongyloidiasis 
B7870 Disszeminált strongyloidiasis 
B7890 Strongyloidiasis, k.m.n. 
B79H0 Trichuriasis 
B80H0 Enterobiasis 
B8100 Anisakiasis 
B8110 Bél capillariasis 
B8120 Trichostrongyliasis 
B8130 Bél angiostrongyliasis 
B8140 Kevert bél helminthiasisok 
B8180 Egyéb meghatározott bél helminthiasisok 
B8200 Bél helminthiasis, k.m.n. 
B8290 Bélparasitosis, k.m.n. 
B8380 Egyéb meghatározott helminthiasisok 
B8390 Helminthiasis, k.m.n. 

  **** 06 297E Emésztőszervi betegségek sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
A0830 Egyéb vírusos bélhurut 
A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések 
K2910 Egyéb heveny gastritis 
K2920 Alkoholos gastritis 
K2970 Gastritis k.m.n. 
K5210 Toxikus gastroenteritis és colitis 
K5290 Nem fertőzéses k.m.n. gastroenteritis és colitis 
K5670 Bélelzáródás k.m.n. 
K5900 Székrekedés 
R1000 Akut has 
R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16320 Oesophagogastroscopia 
16330 Gastroscopia 
1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata 
32461 Irrigoscopiával vezérelt desinvaginatio 
81271 Beöntés 
88740 Infúzió perifériás vénába 

  **** 06 297L Oesophagitis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata 
D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1910 A hashártya mesothelialis szövete 
D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete 
D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata 
D2010 Peritoneum jóindulatú daganata 
D3710 Gyomor bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
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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 
D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
I8400 Belső, rögösödött aranyerek 
I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel 
I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül 
I8430 Külső, rögösödött aranyerek 
I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül 
I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek 
I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n. 
I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8490 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n. 
I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül 
I8640 Gyomor varicositas 
I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás 
K20H0 Nyelőcsőgyulladás 
K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel 
K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül 
K2200 Achalasia 
K2220 Nyelőcső obstructio 
K2230 Nyelőcsőátfúródás 
K2240 A nyelőcső dyskinesise 
K2250 Nyelőcső-diverticulum, szerzett 
K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei 
K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n. 
K2910 Egyéb heveny gastritis 
K2920 Alkoholos gastritis 
K2930 Idült felszínes gastritis 
K2940 Idült atrophiás gastritis 
K2950 Idült gastritis k.m.n. 
K2960 Egyéb gastritis 
K2970 Gastritis k.m.n. 
K2980 Duodenitis 
K2990 Gastroduodenitis k.m.n. 
K30H0 Dyspepsia 
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 
K3180 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei 
K3190 A gyomor és a nyombél betegsége k.m.n. 
K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással 
K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal 
K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n. 
K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás 
K37H0 Appendicitis k.m.n. 
K3800 Hyperplasia appendicis 
K3810 Féregnyúlvány concretiók 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 233 

K3820 Féregnyúlvány gurdély 
K3830 Féregnyúlvány sipoly 
K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei 
K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel 
K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel 
K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel 
K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel 
K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4210 Köldöksérv üszkösödéssel 
K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel 
K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel 
K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel 
K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül 
K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel 
K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül 
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 
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 
K5800 Irritabilis bél syndroma hasmenéssel 
K5890 Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül 
K5900 Székrekedés 
K5910 Funkcionális hasmenés 
K5920 Neurogen bélpanaszok m.n.o. 
K5930 Megacolon m.n.o. 
K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek 
K5990 Bélműködési rendellenesség k.m.n. 
K6000 Akut végbélnyílás fissura 
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K6010 Krónikus végbélnyílás fissura 
K6030 Végbélnyílás-sipoly 
K6040 Végbélsipoly 
K6050 Anorectalis sipoly 
K6100 Végbélnyílás-tályog 
K6110 Végbéltályog 
K6120 Anorectalis tályog 
K6130 Ischiorectalis tályog 
K6140 Intrasphinctericus tályog 
K6200 Analis polypus 
K6210 Rectalis polypus 
K6220 Prolapsus ani 
K6230 Polapsus recti 
K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület 
K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély 
K6270 Irradiatiós proctitis 
K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei 
K6300 Béltályog 
K6310 Bélátfúródás (nem traumás) 
K6320 Bélsipoly 
K6330 Bélfekély 
K6340 Enteroptosis 
K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei 
K6500 Heveny hashártyagyulladás 
K6580 Egyéb hashártyagyulladás 
K6600 Hashártya-összenövések 
K6610 Haemoperitoneum 
K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei 
K9000 Coeliakia 
K9010 Trópusi sprue 
K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o. 
K9030 Steatorrhoea pancreatica 
K9080 Egyéb felszívódási zavar 
K9090 Felszívódási zavar k.m.n. 
K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után 
K9110 Gyomorműtét utáni syndromák 
K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. 
K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar 
K9180 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o. 
K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei 
N8050 Bél endometriosis 
N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően 
Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül 
Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal 
Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül 
Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura 
Q3940 Nyelőcső-hártya 
Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat 
Q3960 Nyelőcső-gurdély 
Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q4000 Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület 
Q4010 Veleszületett hiatus-hernia 
Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 235 

Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n. 
Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell. 
Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q4300 Meckel-gurdély 
Q4310 Hirschsprung-féle betegség 
Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei 
Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei 
Q4340 Bél-kettőzöttség 
Q4350 Ectopiás végbélnyílás 
Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya 
Q4370 Perzisztáló cloaca 
Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q7900 Veleszületett rekesz-sérv 
Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei 
Q7920 Exomphalos 
Q7930 Gastroschisis 
Q7940 "Szilvakék has"-syndroma 
Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei 
R1000 Akut has 
R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom 
R1020 Medence és gáttáji fájdalom 
R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom 
R13H0 Dysphagia 
R15H0 Széklet incontinentia 
R18H0 Ascites 
R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet 
S3110 A hasfal nyílt sebe 
S3170 A has és medence többszörös nyílt sebe 
S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe 
S3630 A gyomor sérülése 
S3640 A vékonybél sérülése 
S3650 A vastagbél sérülése 
S3660 A végbél sérülése 
S3670 Több hasi szerv sérülése 
S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése 
S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése 
T1810 Idegentest a nyelőcsőben 
T1820 Idegentest a gyomorban 
T1830 Idegentest a vékonybélben 
T1840 Idegentest a vastagbélben 
T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban 
T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén 
T2810 A nyelőcső égése 
T2820 Az emésztőrendszer más részének égése 
T2860 A nyelőcső maródása 
T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása 

VAGY BETEGSÉGEK 
A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta) 
A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta) 
A0090 Cholera k.m.n. 
A0100 Hastyphus 
A0110 Paratyphus "A" 
A0120 Paratyphus "B" 
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A0130 Paratyphus "C" 
A0140 Paratyphus k.m.n. 
A0200 Salmonella bélhurut 
A0220 Salmonella helyi fertőzések 
A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések 
A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta 
A0310 Shigellosis Shigella flexneri miatt 
A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt 
A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt 
A0380 Egyéb shigellosis 
A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés 
A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés 
A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés 
A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés 
A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n. 
A0450 Campylobacter okozta bélhurut 
A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut 
A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás 
A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések 
A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés 
A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés 
A0530 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés 
A0540 Bacillus cereus ételmérgezés 
A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések 
A0600 Heveny amoebás dysenteria 
A0610 Idült bél amoebiasis 
A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó 
A0630 Bél amoeboma 
A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés 
A0700 Balantidiasis 
A0710 Giardiasis [lambliasis] 
A0720 Cryptosporidiosis 
A0730 Isosporosis 
A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek 
A0800 Rotavirus bélhurut 
A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség 
A0820 Adenovirus okozta bélhurut 
A0830 Egyéb vírusos bélhurut 
A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések 
A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut 
A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja 
A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája 
A2220 Gyomor-bél anthrax 
A4210 Hasi actinomycosis 
A5110 A végbél elsődleges syphilise 
A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése 
A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fertőzése 
A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése 
A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek 
B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró 
B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével 
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  **** 06 297N Oesophagitis, gastritis, gastroenteritis, különféle emésztőrendszeri betegségek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
D1200 Vakbél (coecum) jóindulatú daganata 
D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1910 A hashártya mesothelialis szövete 
D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete 
D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata 
D2010 Peritoneum jóindulatú 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 
D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
I8400 Belső, rögösödött aranyerek 
I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel 
I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül 
I8430 Külső, rögösödött aranyerek 
I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül 
I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek 
I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n. 
I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8490 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n. 
I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül 
I8640 Gyomor varicositas 
I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás 
K20H0 Nyelőcsőgyulladás 
K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel 
K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül 
K2200 Achalasia 
K2220 Nyelőcső obstructio 
K2230 Nyelőcsőátfúródás 
K2240 A nyelőcső dyskinesise 
K2250 Nyelőcső-diverticulum, szerzett 
K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei 
K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n. 
K2910 Egyéb heveny gastritis 
K2920 Alkoholos gastritis 
K2930 Idült felszínes gastritis 
K2940 Idült atrophiás gastritis 
K2950 Idült gastritis k.m.n. 
K2960 Egyéb gastritis 
K2970 Gastritis k.m.n. 
K2980 Duodenitis 
K2990 Gastroduodenitis k.m.n. 
K30H0 Dyspepsia 
K3100 Heveny gyomortágulás 
K3110 Felnőttkori hypertrophiás pylorus szűkület 
K3120 A gyomor homokóra-szűkülete 
K3130 Pylorus spasmus, m.n.o. 
K3140 Gyomordiverticulum 
K3150 Nyombélszűkület 
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K3160 Gyomor- és nyombélsipoly 
K3180 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei 
K3190 A gyomor és a nyombél betegsége k.m.n. 
K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással 
K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal 
K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n. 
K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás 
K37H0 Appendicitis k.m.n. 
K3800 Hyperplasia appendicis 
K3810 Féregnyúlvány concretiók 
K3820 Féregnyúlvány gurdély 
K3830 Féregnyúlvány sipoly 
K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei 
K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel 
K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel 
K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel 
K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel 
K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4210 Köldöksérv üszkösödéssel 
K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel 
K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel 
K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel 
K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül 
K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel 
K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül 
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 
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 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 239 

K5750 Vékony- és vastagbél diverticulosis átfúródás vagy tályog nélkül 
K5800 Irritabilis bél syndroma hasmenéssel 
K5890 Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül 
K5900 Székrekedés 
K5910 Funkcionális hasmenés 
K5920 Neurogen bélpanaszok m.n.o. 
K5930 Megacolon m.n.o. 
K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek 
K5990 Bélműködési rendellenesség k.m.n. 
K6000 Akut végbélnyílás fissura 
K6010 Krónikus végbélnyílás fissura 
K6030 Végbélnyílás-sipoly 
K6040 Végbélsipoly 
K6050 Anorectalis sipoly 
K6100 Végbélnyílás-tályog 
K6110 Végbéltályog 
K6120 Anorectalis tályog 
K6130 Ischiorectalis tályog 
K6140 Intrasphinctericus tályog 
K6200 Analis polypus 
K6210 Rectalis polypus 
K6220 Prolapsus ani 
K6230 Polapsus recti 
K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület 
K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély 
K6270 Irradiatiós proctitis 
K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei 
K6300 Béltályog 
K6310 Bélátfúródás (nem traumás) 
K6320 Bélsipoly 
K6330 Bélfekély 
K6340 Enteroptosis 
K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei 
K6500 Heveny hashártyagyulladás 
K6580 Egyéb hashártyagyulladás 
K6600 Hashártya-összenövések 
K6610 Haemoperitoneum 
K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei 
K9000 Coeliakia 
K9010 Trópusi sprue 
K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o. 
K9030 Steatorrhoea pancreatica 
K9080 Egyéb felszívódási zavar 
K9090 Felszívódási zavar k.m.n. 
K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után 
K9110 Gyomorműtét utáni syndromák 
K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. 
K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar 
K9180 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o. 
K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei 
N8050 Bél endometriosis 
N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően 
Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül 
Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal 
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Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül 
Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura 
Q3940 Nyelőcső-hártya 
Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat 
Q3960 Nyelőcső-gurdély 
Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q4000 Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület 
Q4010 Veleszületett hiatus-hernia 
Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n. 
Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell. 
Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q4300 Meckel-gurdély 
Q4310 Hirschsprung-féle betegség 
Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei 
Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei 
Q4340 Bél-kettőzöttség 
Q4350 Ectopiás végbélnyílás 
Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya 
Q4370 Perzisztáló cloaca 
Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q7900 Veleszületett rekesz-sérv 
Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei 
Q7920 Exomphalos 
Q7930 Gastroschisis 
Q7940 "Szilvakék has"-syndroma 
Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei 
R1000 Akut has 
R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom 
R1020 Medence és gáttáji fájdalom 
R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom 
R13H0 Dysphagia 
R15H0 Széklet incontinentia 
R18H0 Ascites 
R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet 
S3110 A hasfal nyílt sebe 
S3170 A has és medence többszörös nyílt sebe 
S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe 
S3630 A gyomor sérülése 
S3640 A vékonybél sérülése 
S3650 A vastagbél sérülése 
S3660 A végbél sérülése 
S3670 Több hasi szerv sérülése 
S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése 
S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése 
T1810 Idegentest a nyelőcsőben 
T1820 Idegentest a gyomorban 
T1830 Idegentest a vékonybélben 
T1840 Idegentest a vastagbélben 
T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban 
T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén 
T2810 A nyelőcső égése 
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T2820 Az emésztőrendszer más részének égése 
T2860 A nyelőcső maródása 
T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása 

  **** 06 298D Súlyosabb gastrointestinalis veleszületett rendellenességek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
Q4310 Hirschsprung-féle betegség 
Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei 

  **** 06 2990 Végbélnyílás kórfolyamatainak sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel 
I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
85930 Szövődményes nodus haemorrhoidalis acut, nem műtéti ellátása 

  **** 06 336Z Oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
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 
K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei 
K2290 A nyelőcső betegsége k.m.n. 
K2530 Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2570 Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2590 Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2630 Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2670 Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2690 Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2730 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2770 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2790 Pepticus fek. k.m.n. helyen, nem heveny-idült, vérzés-átfúródás nélkül 
K2830 Gastrojejunalis fekély heveny vérzés-átfúródás nélkül 
K2870 Gastrojejunalis fekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2890 Gastrojejunalis fekély, nem heveny, nem idült, vérzés-átfúródás nélkül 
K2910 Egyéb heveny gastritis 
K2920 Alkoholos gastritis 
K2930 Idült felszínes gastritis 
K2940 Idült atrophiás gastritis 
K2950 Idült gastritis k.m.n. 
K2960 Egyéb gastritis 
K2970 Gastritis k.m.n. 
K2980 Duodenitis 
K2990 Gastroduodenitis k.m.n. 
K30H0 Dyspepsia 
K3100 Heveny gyomortágulás 
K3110 Felnőttkori hypertrophiás pylorus szűkület 
K3120 A gyomor homokóra-szűkülete 
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K3130 Pylorus spasmus, m.n.o. 
K3140 Gyomordiverticulum 
K3150 Nyombélszűkület 
K3160 Gyomor- és nyombélsipoly 
K3180 A gyomor és nyombél egyéb meghatározott betegségei 
K3190 A gyomor és a nyombél betegsége 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 
K5800 Irritabilis bél syndroma hasmenéssel 
K5890 Irritabilis bél syndroma hasmenés nélkül 
K5980 Egyéb meghatározott bélműködési rendellenességek 
K9000 Coeliakia 
K9010 Trópusi sprue 
K9020 Vak bélkacs (blind loop) syndroma, m.n.o. 
K9030 Steatorrhoea pancreatica 
K9090 Felszívódási zavar k.m.n. 
K9100 Hányás gastrointestinalis műtét után 
K9110 Gyomorműtét utáni syndromák 
K9120 Műtét utáni felszívódási zavar, m.n.o. 
K9180 Beavatkozás utáni egyéb emésztőrendszeri rendellenességek, m.n.o. 
S3110 A hasfal nyílt sebe 
S3170 A has és medence többszörös nyílt sebe 
S3180 A has egyéb k.m.n. részének nyílt sebe 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 06 337Z Emésztőrendszeri betegségek (kivéve: oesophagitis, gastroenteritis, nem szövődményes fekélyek) 
súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A0000 Cholera (Vibrio cholerae 01, cholera biovariáns okozta) 
A0010 Cholera (Vibrio cholerae 01, El Tor biovariáns okozta) 
A0090 Cholera k.m.n. 
A0100 Hastyphus 
A0110 Paratyphus "A" 
A0120 Paratyphus "B" 
A0130 Paratyphus "C" 
A0140 Paratyphus k.m.n. 
A0200 Salmonella bélhurut 
A0220 Salmonella helyi fertőzések 
A0280 Egyéb meghatározott salmonella fertőzések 
A0300 Shigellosis, Shigella dysenteriae okozta 
A0310 Shigellosis Shigella flexneri miatt 
A0320 Shigellosis, Shigella boydii miatt 
A0330 Shigellosis, Shigella sonnei miatt 
A0380 Egyéb shigellosis 
A0400 Enteropathogen Escherichia coli fertőzés 
A0410 Enterotoxikus Escherichia coli fertőzés 
A0420 Enteroinvasiv Escherichia coli fertőzés 
A0430 Enterohaemorrhagiás Escherichia coli fertőzés 
A0440 Escherichia coli enteritis, k.m.n. 
A0450 Campylobacter okozta bélhurut 
A0460 Yersinia enterocolitica okozta bélhurut 
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A0470 Clostridium difficile okozta vékony- és vastagbélgyulladás 
A0480 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott bélfertőzések 
A0500 Staphylococcus által okozott ételmérgezés 
A0520 Clostridium perfringens [Clostridium welchii] okozta ételmérgezés 
A0530 Vibrio parahaemolyticus ételmérgezés 
A0540 Bacillus cereus ételmérgezés 
A0580 Egyéb meghatározott baktériumok által okozott ételmérgezések 
A0600 Heveny amoebás dysenteria 
A0610 Idült bél amoebiasis 
A0620 Amoebás vastagbélgyulladás, nem vérhassal járó 
A0630 Bél amoeboma 
A0680 Egyéb lokalizációjú amoebás fertőzés 
A0700 Balantidiasis 
A0710 Giardiasis [lambliasis] 
A0720 Cryptosporidiosis 
A0730 Isosporosis 
A0780 Egyéb meghatározott protozoon bélbetegségek 
A0800 Rotavirus bélhurut 
A0810 Norwalk-ágens által okozott heveny gyomor-bélbetegség 
A0820 Adenovirus okozta bélhurut 
A0830 Egyéb vírusos bélhurut 
A0850 Egyéb meghatározott bélfertőzések 
A09H0 Feltételezetten fertőző eredetű hasmenés és gyomor-bélhurut 
A1830 A bél, a hashártya és a bélfodri mirigyek gümőkórja 
A2130 A gyomor-bélrendszer tularaemiája 
A2220 Gyomor-bél anthrax 
A4210 Hasi actinomycosis 
A5110 A végbél elsődleges syphilise 
A5460 A végbélnyílás és a végbél kankós fertőzése 
A5630 A végbél és a végbélnyílás chlamydiás fertőzése 
A6010 A végbélnyílás körüli bőr és a végbél herpesvirus fertőzése 
A7480 Egyéb chlamydia okozta betegségek 
B0540 Bélszövődményekkel járó kanyaró 
B5730 Chagas-kór (idült) az emésztőrendszer érintettségével 
B6510 Schistosoma mansoni által okozott schistosomiasis [bél] 
B6520 Schistosoma japonicum által okozott schistosomiasis 
B6580 Egyéb schistosomiasisok 
B6590 Schistosomiasis, k.m.n. 
B6650 Fasciolopsiasis 
B6800 Taenia solium taeniasis 
B6810 Taenia saginata taeniasis 
B6890 Taeniasis, k.m.n. 
B7000 Diphyllobothriosis 
B7010 Sparganosis 
B7100 Hymenolepiasis 
B7110 Dipylidiasis 
B7180 Egyéb meghatározott cestoda fertőzések 
B7190 Cestoda fertőzés, k.m.n. 
B72H0 Dracunculiasis 
B7600 Ancylostomiasis 
B7610 Necatoriasis 
B7680 Egyéb horogféreg betegségek 
B7690 Horogféreg betegség, k.m.n. 
B7700 Ascariasis bélszövődményekkel 
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B7780 Ascariasis egyéb szövődményekkel 
B7790 Ascariasis, k.m.n. 
B7800 Bél strongyloidiasis 
B7810 Bőr strongyloidiasis 
B7870 Disszeminált strongyloidiasis 
B7890 Strongyloidiasis, k.m.n. 
B79H0 Trichuriasis 
B80H0 Enterobiasis 
B8100 Anisakiasis 
B8110 Bél capillariasis 
B8120 Trichostrongyliasis 
B8130 Bél angiostrongyliasis 
B8140 Kevert bél helminthiasisok 
B8180 Egyéb meghatározott bél helminthiasisok 
B8380 Egyéb meghatározott helminthiasisok 
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 
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C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben 
C4510 A hashártya mesotheliomája 
C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7620 Has 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 
C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
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 
D0170 Egyéb meghatározott emésztőszervek in situ carcinomája 
D0190 Emésztőszerv in situ carcinomája, 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 
D1390 Emésztőrendszer rosszul meghatározott részeinek jóindulatú daganata 
D1750 Hasüregi szervek jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1910 A hashártya mesothelialis szövete 
D1970 Egyéb lokalizációk mesothelialis szövete 
D2000 Retroperitoneum jóindulatú daganata 
D2010 Peritoneum jóindulatú 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 
D3770 Egyéb emésztőszervek bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
I8400 Belső, rögösödött aranyerek 
I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel 
I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül 
I8430 Külső, rögösödött aranyerek 
I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül 
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I8460 Maradvány aranyeres bőrfüggelékek 
I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n. 
I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8500 Nyelőcső varicositas vérzéssel 
I8590 Nyelőcső varicositas vérzés nélkül 
I8640 Gyomor varicositas 
I8800 Nem specifikus mesenterialis nyirokcsomó-gyulladás 
K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel 
K2190 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitis nélkül 
K2260 Gastrooesophagealis laceratiós haemorrhagiás syndroma 
K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel 
K2510 Gyomorfekély heveny átfúródással 
K2520 Gyomorfekély heveny vérzéssel és átfúródással 
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 
K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel 
K2610 Nyombélfekély heveny átfúródással 
K2620 Nyombélfekély heveny vérzéssel és átfúródással 
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 
K2700 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel 
K2710 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny átfúródással 
K2720 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny vérzéssel és átfúródással 
K2740 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. vérzéssel 
K2750 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült vagy k.m.n. átfúródással 
K2760 Pepticus fekély k.m.n. helyen, idült - k.m.n. vérzéssel - átfúródással 
K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel 
K2810 Gastrojejunalis fekély heveny átfúródással 
K2820 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel és átfúródással 
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 
K2900 Heveny vérzéses gastritis 
K3500 Heveny féregnyúlvány gyulladás, általános hashártyagyulladással 
K3510 Heveny féregnyúlvány gyulladás, hasüregi tályoggal 
K3590 Heveny féregnyúlvány gyulladás k.m.n. 
K36H0 Egyéb féregnyúlvány gyulladás 
K37H0 Appendicitis k.m.n. 
K3800 Hyperplasia appendicis 
K3810 Féregnyúlvány concretiók 
K3820 Féregnyúlvány gurdély 
K3830 Féregnyúlvány sipoly 
K3880 A féregnyúlvány egyéb meghatározott betegségei 
K4000 Kétoldali lágyéksérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4010 Kétoldali lágyéksérv üszkösödéssel 
K4020 Kétoldali lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4030 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4040 Egyoldali vagy nem meghatározott lágyéksérv, üszkösödéssel 
K4090 Egyoldali vagy k.m.n. lágyéksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4100 Kétoldali combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4110 Kétoldali combsérv üszkösödéssel 
K4120 Kétoldali combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 247 

K4130 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4140 Egyoldali vagy nem meghatározott combsérv üszkösödéssel 
K4190 Egyoldali vagy k.m.n. combsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4200 Köldöksérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4210 Köldöksérv üszkösödéssel 
K4290 Köldöksérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4300 Hasfali sérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4310 Hasfali sérv üszkösödéssel 
K4390 Hasfali sérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4400 Rekeszsérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4410 Rekeszsérv üszkösödéssel 
K4490 Rekeszsérv, kizáródás vagy üszkösödés nélkül 
K4500 Egyéb meghatározott hasi sérv kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4510 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, üszkösödéssel 
K4580 Egyéb meghatározott hasüregi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül 
K4600 Hernia abdominalis k.m.n. kizáródással, üszkösödés nélkül 
K4610 Nem meghatározott hasi sérv, üszkösödéssel 
K4690 Nem meghatározott hasi sérv, kizáródás és üszkösödés nélkül 
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. 
K5500 A belek heveny vascularis rendellenességei 
K5510 A belek idült vascularis rendellenességei 
K5520 A vastagbél angiodysplasiája 
K5580 A belek egyéb vascularis rendellenességei 
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 
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K5930 Megacolon m.n.o. 
K6000 Akut végbélnyílás fissura 
K6010 Krónikus végbélnyílás fissura 
K6030 Végbélnyílás-sipoly 
K6040 Végbélsipoly 
K6050 Anorectalis sipoly 
K6100 Végbélnyílás-tályog 
K6110 Végbéltályog 
K6120 Anorectalis tályog 
K6130 Ischiorectalis tályog 
K6140 Intrasphinctericus tályog 
K6200 Analis polypus 
K6210 Rectalis polypus 
K6220 Prolapsus ani 
K6230 Polapsus recti 
K6240 Végbélnyílás- és végbélszűkület 
K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés 
K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély 
K6270 Irradiatiós proctitis 
K6280 A végbélnyílás és a végbél egyéb meghatározott betegségei 
K6300 Béltályog 
K6310 Bélátfúródás (nem traumás) 
K6320 Bélsipoly 
K6330 Bélfekély 
K6340 Enteroptosis 
K6380 A belek egyéb meghatározott betegségei 
K6500 Heveny hashártyagyulladás 
K6580 Egyéb hashártyagyulladás 
K6600 Hashártya-összenövések 
K6610 Haemoperitoneum 
K6680 A hashártya egyéb meghatározott betegségei 
K9080 Egyéb felszívódási zavar 
K9130 Műtét utáni bélelzáródás 
K9140 Colostoma és enterostoma működési zavar 
K9200 Vérhányás 
K9210 Vérszékelés 
K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n. 
K9280 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott betegségei 
N8050 Bél endometriosis 
N9940 Kismedencei hashártya összenövések beavatkozást követően 
Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül 
Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal 
Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül 
Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura 
Q3940 Nyelőcső-hártya 
Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat 
Q3960 Nyelőcső-gurdély 
Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3990 A nyelőcső veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q4000 Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület 
Q4010 Veleszületett hiatus-hernia 
Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q4030 A gyomor veleszületett rendellenességei, k.m.n. 
Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell. 
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Q4090 A tápcsatorna felső szakaszának veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q4100 A patkóbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4110 Az éhbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4120 A csípőbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4180 Vékonybél egyéb meghat.részeinek veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 
Q4190 Vékonybél k.m.n. szakaszának veleszületett hiánya-elzáródása-szűkülete 
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 
Q4300 Meckel-gurdély 
Q4310 Hirschsprung-féle betegség 
Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei 
Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei 
Q4340 Bél-kettőzöttség 
Q4350 Ectopiás végbélnyílás 
Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya 
Q4370 Perzisztáló cloaca 
Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q7900 Veleszületett rekesz-sérv 
Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei 
Q7920 Exomphalos 
Q7930 Gastroschisis 
Q7940 "Szilvakék has"-syndroma 
Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei 
R1000 Akut has 
R1010 A felső hasra lokalizált fájdalom 
R1020 Medence és gáttáji fájdalom 
R1030 Az alhas egyéb részeire lokalizált fájdalom 
R13H0 Dysphagia 
R15H0 Széklet incontinentia 
R18H0 Ascites 
R1900 Intraabdominalis és medencei duzzanat, képlet 
S3630 A gyomor sérülése 
S3640 A vékonybél sérülése 
S3650 A vastagbél sérülése 
S3660 A végbél sérülése 
S3670 Több hasi szerv sérülése 
S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése 
S3690 A hasüreg k.m.n. szervének sérülése 
T1810 Idegentest a nyelőcsőben 
T1820 Idegentest a gyomorban 
T1830 Idegentest a vékonybélben 
T1840 Idegentest a vastagbélben 
T1850 Idegentest a végbélben és végbélnyílásban 
T1880 Idegentest az emésztőrendszer más és több helyén 
T2810 A nyelőcső égése 
T2820 Az emésztőrendszer más részének égése 
T2860 A nyelőcső maródása 
T2870 Az emésztőrendszer más részeinek maródása 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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  **** 06 338Z Emésztőrendszeri műtétek (kivéve: sérv, gyomor, oesophagus vagy bél nagyobb műtétei) súlyos társult 
betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16940 Laparoscopia 
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás 
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere 
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással 
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás 
54490 Endoscopos polypectomia a felső tápcsatornában 
54523 Polypectomia colontos per colonoscopiam 
54693 Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos 
54700 Appendectomia 
54701 Appendectomia et drainage 
54708 Appendectomia laparoscopica 
54709 Appendectomia laparoscopica cum conversionem 
54710 Oncotomia periappendicularis 
54822 Transanalis endoscopos műtétek, operációs rectoscop-pal 
55410 Laparotomia explorativa 
55430 Resectio peritonei 
55431 Resectio omenti maioris 
55432 Resectio mesenterii 
55441 Adhaesiolysis intraabdominalis laparoscopicus 
55450 Resutura parietis abdominis 
55461 Detorsio omenti maioris 
55490 Hasüregi idegentest eltávolítása 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 06 339Z Sérvműtétek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55300 Hernioplastica inguinofemoralis 
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 
55311 Hernioplastica inguinofemoralis laparoscopica 
55319 Hernioplast.inguinofem. laparosc. cum conversionem 
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 
55331 Hernioplastica inguinofem. bilat. laparoscopica 
55340 Hernioplastica umbilicalis 
55350 Reconstructio parietis abdominis 
55360 Reconstructio parietis abdominis c. implant. 
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis 
55391 Műanyag háló beépítése hasfali sérv műtétjéhez 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 06 340Z Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél műtétei (kivéve: oesophagus nagyobb műtétei) 
súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16930 Enteroscopia, enterotomia révén 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53475 Duplicatio    diaphragmae 
53477 Excisio laesionis diaphragmae 
54022 Exstirpatio tumoris retroperitonei 
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis 
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus 
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis 
54200 Oesophagotomia cervicalis 
54201 Oesophagotomia thoracalis 
54202 Oesophagotomia abdominalis 
54220 Diverticulorrhaphia collaris 
54221 Diverticulopexia    Zenkeri 
54225 Diverticulectomia   epibronchialis 
54226 Diverticulopexia    epiphrenalis 
54227 Diverticulorrhaphia epiphrenalis 
54228 Diverticulectomia   epiphrenalis 
5422A Excisio laesionis oesophagei thoracalis 
54250 Praesternalis bypass műtét 
54251 Praesternalis bőrcsőképzés 
54261 Cardiomyotomia 
54262 Oesophago-cardiomyotomia 
54272 Sutura oesophagi p. abdominalis 
54273 Occlusio fistulae oesophago-trachealis/bronchialis 
54274 Cardioplastica 
54275 Occlusio fistulae / stomae oesophagei 
54276 Cardioplastica sec.Thal 
54282 Oesophagus peroperatív intubatio (pull through) 
54285 Oesophagus tamponade Sengstaken-Blakemore szerint 
54286 Oesophagus tamponade Linton szerint 
54287 Oesophagus tamponade Minnesota ballonnal 
54291 Sclerotisatio varicorum oesophagei    (merev scop) 
54292 Sclerotisatio varicorum oesophagei fiberoscopica 
54293 Oesophagus varix ligatio 
54301 Gastrotomia explorativa 
54302 Gastrotomia, vérzésaláöltés 
54321 Gastrostomia sec. Witzel 
54322 Gastrostomia sec. Kader 
54324 Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG 
54330 Pyloromyotomia 
54340 Gyomorfal excisio 
54350 Resectio cardiae 
54360 Resectio proximalis ventriculi 
54361 Resectio ventriculi sec. Billroth I 
54363 Resectio ventriculi sec. Billroth II 
54364 Resectio ventriculi sec. Finsterer 
54370 Resectio ventriculi subtotalis 
54380 Resectio distalis ventriculi 
54382 Re-resectio ventriculi 
54390 Gastrectomia 
54391 Gastrectomia+oesoph.-jejunost. sec. Braun 
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54392 Gastrectomia+oesoph.-jejunost. sec. Roux 
54393 Gastrectomia+oesophago-duodenostomia 
54400 Vagotomia truncalis bilateralis abdominalis 
54401 Vagotomia selectiva 
54402 Vagotomia selectiva proximalis 
54403 Vagotomia truncalis bilateralis c. drainage 
54404 Vagotomia thoracalis 
54405 Vagotomia laparoscopica 
54406 Vagotomia posterior et seromyotomia sec. Taylor 
54407 Vagotomia posterior seromyotomiamque laparoscopica 
54409 Vagotomia laparoscopica cum conversionem 
54410 Plastica pylori 
54411 Seromyotomia pylori 
54421 Gastro-enterostomia retrocolica posterior 
54422 Gastro-enterostomia antecolica sec. Braun 
54423 Gastro-enterostomia sec. Roux 
54430 Sutura ventriculi seu duodeni 
54440 Revisio anastomosis ventriculi 
54441 Resutura gastro-enterostomae 
54442 Inversio gastro-enterostomae 
54444 Interpositio jejuni (gastrointestinalis) 
54445 Interpositio jejuni oesophago-gastricus/jejunalis 
54451 Gastrostoma zárás 
54452 Invaginatio diverticuli ventriculi 
54500 Enterotomia 
54501 Jejunotomia 
54502 Colotomia 
54503 Duodenotomia 
54504 Ileotomia 
54511 Sutura intestini tenui 
54512 Excisio ex intestino ten. 
54521 Sutura intestini crassi 
54522 Excisio e colontos 
54530 Bélsegment izolálás 
54540 Resectio intestini tenui 
54541 Duodeno-duodenostomia 
54543 Ductus omphaloentericus vagy residuuma eltávolítás 
54550 Resectio intestini crassi 
54551 Haemicolectomia dextra 
54552 Haemicolectomia sinistra 
54553 Res.sigmae seu rectosigm., anast. intraperit. 
54554 Res.sigmae seu rectosigm., anast. infraperit. 
54555 Res.rectosigmoidealis, anast.infraperit.instrum. 
54556 Res.intest. crassi sec. Hartmann 
54557 Resectio intestini crassi, anastomosis instrument. 
54560 Colectomia 
54561 Proctocolectomia cum ileostomia 
54562 Proctocolectomia cum reservoire sec. Cock 
54563 Proctocolectomia et anast. ileo-rectalis (-analis) 
54564 Proctocolectomia + reservoire + ileo-analis anast. 
54570 Vékonybél anastomosis (bypass) 
54581 Ileo-transversostomia 
54582 Ileo-sigmoideostomia 
54583 Ileo-rectostomia 
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54590 Colo-colostomia 
54601 Anus praeternaturalis biluminalis 
54602 Antepositio colontos 
54603 Resectio colontos antepositus 
54611 Coecostomia 
54612 Transversostomia 
54613 Sigmoideostomia 
54620 Ileostomia 
54631 Duodenostomia 
54632 Jejunostomia 
54634 Jejunostomia percutanea endoscopica - PEJ 
54641 Stoma-correctio vékonybélen 
54642 Stoma-correctio vastagbélen 
54650 Stoma-zárás 
54661 Coecopexia 
54662 Rectopexia 
54681 Desinvaginatio ileocoecalis 
54682 Desinvaginatio intestini crassi 
54684 Detorsio intestini tenui 
54685 Detorsio coeci 
54686 Detorsio sigmae 
54687 Reconstructio malrotationis intestinorum 
54688 Adhaesiolysis interintestinalis 
54691 Revisio anastomosis intestinalis 
54791 Appendicostoma 
54792 Appendicostoma zárás 
54793 Occlusio fistulae stercoralis 
54794 Occlusio fistulae stercoralis appendicularis 
54800 Proctotomia transabdominalis 
54801 Corpus alien. excochl. per proctotomia transabd. 
54820 Proctotomia interna 
54831 Exstirpatio recti abdomino-sacralis sec. Kraschke 
54832 Exstirpatio recti abdomino-sacralis sec. Hochenegg 
54840 Exstirpatio recti abdomino-perinealis sec. Miles 
54841 Exstirp.recti abdomino-perinealis sec.Duhamel-Grob 
54850 Sphincterectomia posterior sec. Bentley 
54852 Res.recti cum preservationem sphincteris 
54853 Megacolon congenitum definitiv műtéte 
54861 Rectopexia interna c. implantate 
54864 Ekehorn-műtét 
54866 Exstirpatio fistulae internae recti 
5486A Rectoplastica posterior sagittalis sec.Pena 
54901 Oncotomia perianalis 
54902 Denervatio perianalis 
54911 Exstirpatio fistulae ani 
54913 Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates 
54920 Exscisio fissurae ani 
54921 Kryo-fissurectomia analis 
54930 Haemorrhoidectomia 
54931 Haemorrhoidectomia sec. Parks 
54932 Haemorrhoidectomia sec. Milligan-Morgan 
54933 Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer 
54934 Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck 
54935 Haemorrhoidectomia sec. Whithead 
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54940 Sphincterotomia ani 
54961 Reconstructio ani c. cerclage 
54962 Reconstructio et plastica sphincteris ani 
54964 Reconstructio ani, gracilis-plastica 
54966 Colpo-perineoraphia analis sphyncter reconstructio 
54994 Excisio mucosae prolabatae ani 
54996 Excisio condylomae perianalis 
55370 Reconstr.hiatus oesoph. fundoplicationemque 
55371 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Nissen-Rosetti 
55372 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Hill 
55373 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Harrington 
55374 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Lortat-Jakob 
55375 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Thal-Nissen 
55376 Reconstr.hiatus oesoph. sec. Angelchik 
55377 Reconstr.herniae diaphr. via abdominalis 
55378 Reconstr.hiatus oes.cum fundoplic. laparoscopica 
55379 Reconstr.hiatus oes.cum fundoplic. konvertált 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55381 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis 
55382 Reconstr.herniae diaphr. sec. Collis-Nissen 
55383 Reconstr.herniae diaphr. sec. Allison 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 
55440 Adhaesiolysis intraabdominalis 
55462 Intestinopexia 
56870 Kismedencei evisceratio 
57060 Cervico-vaginalis fistula kiirtása 
57062 Recto  -vaginalis fistula kiirtása 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 07  Máj- és hasnyálmirigy betegségek 

  **** 07 341C Hasnyálmirigy, máj nagyobb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53992 Peritoneo-venosus shunt, LeVeen 
53993 Peritoneo-venosus shunt, Denver 
55011 Res.hepatis (1 segment) 
55012 Res.hepatis (2 segment) 
55013 Res.hepatis (3 segment) 
55014 Res.hepatis non anatomicum 
55015 Res.hepatis partis portalis 
55021 Hepatolobectomia dextra 
55022 Hepatolobectomia sinistra 
55050 Reconstructio hepatis 
55160 Reconstr. duct. hepatici seu choledochi 
55242 Res.pancreatis distalis cum  anast. d. Wirs. 
55243 Res.capitis pancr.c.preserv.duodeni et sine anast. 
55244 Res.capitis pancr.c.preserv.duodeni et anast. d. Wirs. 
55245 Exstirpastio fistulae pancreatis 
55246 Res.capitis pancreatis duodenumque 
55251 Pancreato-duodenectomia tot. et res. ventr. 
55252 Pancreato-duodenectomia tot. c. preserv. pylori 
55261 Pancreato-duodenectomia part.,+pancr.-jejunost. 
55262 Pancreato-duodenectomia part.,preserv.pyl.,pancr.-gastrost 
55263 Pancreato-duodenectomia part.,res.ventr., pancr.-gastrost. 
55264 Pancreato-duodenectomia part.,preserv.pyl.,pancr.-jejunost 
55265 Pancreato-duodenectomia part.,res.ventr.,occl. d. Wirsung. 
55266 Pancreato-duodenectomia part.,preserv.pyl.,occl. d. Wirsung. 
55271 Wirsungo-jejunostomia longitudinalis 
55272 Res.caudae pancr., Wirsungo-jejunostomia 
55273 Wirsungo-gastrostomia longitudinalis 
55274 Res.caudae pancreatis, Wirsungo-gastrostomia 
55276 Pancreato-cysto-Wirsungo-jejunostomia 
55277 Pancreato-cysto-Wirsungo-gastrostomia 
55282 Pancreas segment autotransplantatio 
55283 Pancreas segment homotransplantatio 

  **** 07 3420 Hasnyálmirigy, máj közepes műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50790 Endokrin szövet autotransplantacioja 
55001 Oncotomia hepatis 
55016 Res.hepatis pro transplantatione 
55051 Sutura hepatis 
55090 Anastomosis hepato - enteralis sec. Kasai 
55091 Anastomosis hepato - enteralis 
55092 Marsupialisatio cystae hepatis 
55098 Marsupialisatio cystae hep. laparoscopica 
55200 Pancreatotomia 
55201 Peripancreaticus öblítő drainage 
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55202 Pancreas oncotomia 
55203 Pancreas necrectomia 
55210 Resectio pancreatis localis (circumscripta) 
55213 Enucleatio laesionis pancreatis 
55220 Marsupialisatio cystae pancreatis (externa) 
55231 Pancreato-cysto-gastrostomia sec. Juras 
55232 Pancreato-cysto-gastrostomia posterior 
55233 Pancreato-cysto-duodenostomia 
55234 Pancreato-cysto-duodenostomia interna 
55235 Pancreato-cysto-jejunostomia 
55236 Pancreato-fistulo-enterostomia 
55237 Pancreato-cysto-duodenostomia interna - felfúrásos 
55241 Res.pancreatis distalis sine anast. d. Wirs. 
55248 Res. pancr. dist. laparoscopica 
55249 Res. pancr. dist. laparosc. cum conversionem 
55281 Pancreas sziget (sejt) transplantatio 

  **** 07 3421 A máj, hasnyálmirigy műtétei 1 éves kor alatt 

BETEGSÉGEK 
A 07. főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
A főcsoport bármely műtétje 

  **** 07 343E Epeútműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55090 Anastomosis hepato - enteralis sec. Kasai 
55091 Anastomosis hepato - enteralis 
55100 Cholecystostomia 
55102 Cholecysto-lithotomia 
55113 Residualis epekő percutan eltávolítása 
55122 Cholecysto-gastrostomia 
55123 Cholecysto-enterostomia 
55124 Choledocho-duodenostomia externa 
55125 Choledocho-enterostomia 
55130 Hepaticotomia 
55133 Hepaticotomia+Kehr drainage 
55140 Choledochotomia 
55141 Choledochotomia + choledochus drain 
55150 Excisio choledochi 
55161 Reconstr. duct. hepatici seu choledochi c. implant. 
55168 Choledochus-cysta eltávolítás, epeút reconstructio 
55170 Endoprothesis choledochi eltávolítása 
55183 Papillectomia papillae Vateri 
55191 Sutura fistulae choledocho(hepato)-enteralis 

  **** 07 344A Cholecystectomia a ductus choledochus kőeltávolításával 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55112 Cholecystectomia choledochotomiamque, sut. choled. 
55131 Cholecystectomia choledochotomiamque+Kehr drainage 
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  **** 07 344D Cholecystectomia 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55110 Cholecystectomia 
55119 Cholecystectomia, LC-kezdés után konvertált 
 

  **** 07 345A Cholecystectomia laparoscopica a ductus choledochus kőeltávolításával 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55137 Cholecystectomia et choledochotomia laparoscopica 
55138 Cholecystectomia laparoscopica + cysticus drain + cholangio. 

  **** 07 345D Cholecystectomia laparoscopica 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55118 Cholecystectomia laparoscopica 

  **** 07 346A Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve explorativ laparotomia rosszindulatú daganat esetén 

BETEGSÉGEK 
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. 
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16940 Laparoscopia 
16951 Choledochoscopia 
32620 Cholangiographia peroperatíva 
32621 Cholangiographia peroperatíva choledochoscopica 
32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC) 
32660 Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) 



 
 
 
 
 
258  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

32661 ERP pancreatographia endoscopica 
32667 ERCP cholangioscopiával 

  **** 07 346B Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások, kivéve explorativ laparotomia nem rosszindulatú daganat 
esetén 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

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. 
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16940 Laparoscopia 
16951 Choledochoscopia 
32620 Cholangiographia peroperatíva 
32621 Cholangiographia peroperatíva choledochoscopica 
32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC) 
32660 Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) 
32661 ERP pancreatographia endoscopica 
32667 ERCP cholangioscopiával 
 

  **** 07 3473 Hepatobiliaris és pancreas műtétek, és exploratív laparotomia 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás 
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere 
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással 
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás 
55182 Plastica sphincteris Oddii 
55183 Papillectomia papillae Vateri 
55203 Pancreas necrectomia 
55291 Plastica duplex papillae Vateri 
55292 Occlusio duct. Wirsungiani 
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55293 Occlusio fistulae pancreatis 
55410 Laparotomia explorativa 

  **** 07 3474 Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és egyéb műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16338 Pancreato-cysto-gastrostoma endoscopica 
16361 Endoscopos sphincterotomia 
16362 Endoscopos nasobiliaris drénezés 
16363 Endoscopos kőextractio 
16365 Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) 
16367 Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem 
16368 Endoscopos epekőeltávolítás 
55185 Cholelith eltávolítás duodenoscopia során 
55275 Endoprothesis duct. Wirsungiani 
55294 Occlusio duct.Wirs. s. fistulae pancr. endoscopica 
59541 Epekőoldás endoscopia során bevezetett katéteren át 
59542 Epekőoldás percután bevezetett katéteren át 
81583 UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage 
81592 UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage 
81593 UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage szettel) 

  **** 07 3475 Epe- és hasnyálmirigy-vezeték szűkületek és elzáródások endoscopos, percutan műtéte öntáguló 
fémstenttel 

BETEGSÉGEK 
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. 
C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
K8310 Epevezeték-elzáródás 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16361 Endoscopos sphincterotomia 
16362 Endoscopos nasobiliaris drénezés 
16367 Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem 



 
 
 
 
 
260  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC) 
32631 Percutan transhepaticus drainage (PTD) 
32660 Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) 
32661 ERP pancreatographia endoscopica 

ÉS ESZKÖZÖK 
01358 Öntáguló fémstent az epeutak, pancreas vezeték területén történő felhasználásban 

  **** 07 3480 Májcirrhosis 

BETEGSÉGEK 
K7030 Alkoholos májzsugorodás 
K7170 Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal 
K7430 Primer biliaris cirrhosis 
K7440 Secundaer biliaris cirrhosis 
K7450 Biliaris cirrhosis, k.m.n. 
K7460 Egyéb és k.m.n. májzsugorodás 

  **** 07 3490 Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája 

BETEGSÉGEK 
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. 
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája 

  **** 07 3500 Pancreas betegségei, kivéve a rosszindulatú daganatokat 

BETEGSÉGEK 
B2520 Cytomegalovirus hasnyálmirigy-gyulladás (K87.1*) 
B2630 Mumps-pancreatitis (K87.1*) 
D1360 Hasnyálmirigy jóindulatú daganata 
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 
K8690 A hasnyálmirigy betegsége k.m.n. 
Q4500 A hasnyálmirigy agenesise, aplasiája és hypoplasiája 
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Q4510 Pancreas annulare 
Q4520 Veleszületett hasnyálmirigy-cysta 
Q4530 A hasnyálmirigy és vezetékének egyéb veleszületett rendellenességei 
S3620 A hasnyálmirigy sérülése 

  **** 07 351B Májbetegségek, kivéve rosszindulatú daganatok, cirrhosis 

BETEGSÉGEK 
A0640 Amoebás májtályog 
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. 
B1990 Vírusos hepatitis coma nélkül k.m.n. 
B2510 Cytomegalovirus májgyulladás (K77.0*) 
B5810 Toxoplasma hepatitis (K77.0*) 
B6600 Opisthorchiasis 
B6610 Clonorchiasis 
B6620 Dicrocoeliasis 
B6630 Fascioliasis 
B6640 Paragonimiasis 
B6680 Egyéb meghatározott mételyfertőzések 
B6690 Mételyfertőzés, k.m.n. 
B6700 A máj Echinococcus granulosus fertőzése 
B6730 Echinococcus granulosus fertőzés egyéb és több helyen 
B6740 Echinococcus granulosus fertőzés, k.m.n. 
B6750 A máj echinococcus multilocularis fertőzése 
B6760 Echinococcus multilocularis fertőzés, egyéb és több helyen 
B6770 Echinococcus multilocularis fertőzés, k.m.n. 
B6780 A máj echinococcosisa, k.m.n. 
B6790 Echinococcosis, egyéb és k.m.n. 
D1340 Máj jóindulatú daganata 
I8200 Budd-Chiari-syndroma 
K7000 Alkoholos zsírmáj 
K7010 Alkoholos májgyulladás 
K7020 Alkoholos májfibrosis és májsclerosis 
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 
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K7150 Toxikus májbetegség krónikus aktív hepatitissel 
K7160 Toxikus májbetegség hepatitissel, m.n.o. 
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. 
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 
K7500 Májtályog 
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. 
Q4460 Tömlős májbetegség 
R1600 Hepatomegalia m.n.o. 
R1620 Hepato-splenomegalia m.n.o. 
R9450 Májfunkciós vizsgálatok kóros eredményei 
S3610 A máj vagy epehólyag sérülése 

  **** 07 3530 Epeút betegségek sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK "A" 
K8341 A sphincter Oddi görcse 
K8342 Epekólika 

BETEGSÉGEK "B" 
D1350 Májon kívüli epeutak jóindulatú daganata 
D3760 Máj, epehólyag, epeutak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
K8000 Epehólyag-kövesség heveny epehólyag-gyulladással 
K8010 Epehólyag-kövesség egyéb epehólyag-gyulladással 
K8020 Epehólyag-kövesség epehólyag-gyulladás nélkül 
K8030 Epeútkő epeútgyulladással 
K8040 Epeútkő epehólyag-gyulladással 
K8050 Epeútkő epeút- és epehólyag-gyulladás nélkül 
K8080 Egyéb cholelithiasis 
K8100 Heveny epehólyag-gyulladás 
K8110 Idült epehólyag-gyulladás 
K8180 Egyéb epehólyag-gyulladás 
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K8200 Epehólyag-elzáródás 
K8210 Hydrops vesicae felleae 
K8220 Epehólyag-átfúródás 
K8230 Epehólyag-sipoly 
K8240 Epehólyag cholesterolosis 
K8280 Egyéb meghatározott epehólyag-betegségek 
K8300 Epeútgyulladás 
K8310 Epevezeték-elzáródás 
K8320 Epevezeték-átfúródás 
K8330 Epevezeték sipoly 
K8350 Epeút cysta 
K8380 Az epeutak egyéb meghatározott betegségei 
K9150 Postcholecystectomiás syndroma 
Q4400 Epehólyag agenesia, aplasia és hypoplasia 
Q4410 Az epehólyag egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4420 Az epeutak elzáródása 
Q4430 Az epeutak veleszületett szűkülete és stricturája 
Q4440 Közös epevezeték (choledochus) cysta 
Q4450 Az epeutak egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4470 A máj egyéb veleszületett rendellenességei 
R9320 Máj, epeutak diagn. képalkotó vizsgálatánál talált kóros leletek 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
85924 Epe/vese kólika megszűntetése gyógyszeres kezeléssel 

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY "B" DIAGN. 

  **** 07 368Z Hasnyálmirigy, máj, epeút műtétei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50790 Endokrin szövet autotransplantacioja 
53992 Peritoneo-venosus shunt, LeVeen 
53993 Peritoneo-venosus shunt, Denver 
55001 Oncotomia hepatis 
55011 Res.hepatis (1 segment) 
55012 Res.hepatis (2 segment) 
55013 Res.hepatis (3 segment) 
55014 Res.hepatis non anatomicum 
55015 Res.hepatis partis portalis 
55016 Res.hepatis pro transplantatione 
55021 Hepatolobectomia dextra 
55022 Hepatolobectomia sinistra 
55050 Reconstructio hepatis 
55051 Sutura hepatis 
55090 Anastomosis hepato - enteralis sec. Kasai 
55091 Anastomosis hepato - enteralis 
55092 Marsupialisatio cystae hepatis 
55098 Marsupialisatio cystae hep. laparoscopica 
55100 Cholecystostomia 
55102 Cholecysto-lithotomia 
55113 Residualis epekő percutan eltávolítása 
55122 Cholecysto-gastrostomia 
55123 Cholecysto-enterostomia 
55124 Choledocho-duodenostomia externa 
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55125 Choledocho-enterostomia 
55130 Hepaticotomia 
55133 Hepaticotomia+Kehr drainage 
55140 Choledochotomia 
55141 Choledochotomia + choledochus drain 
55150 Excisio choledochi 
55160 Reconstr. duct. hepatici seu choledochi 
55161 Reconstr. duct. hepatici seu choledochi c. implant. 
55168 Choledochus-cysta eltávolítás, epeút reconstructio 
55170 Endoprothesis choledochi eltávolítása 
55183 Papillectomia papillae Vateri 
55185 Cholelith eltávolítás duodenoscopia során 
55191 Sutura fistulae choledocho(hepato)-enteralis 
55200 Pancreatotomia 
55201 Peripancreaticus öblítő drainage 
55202 Pancreas oncotomia 
55203 Pancreas necrectomia 
55210 Resectio pancreatis localis (circumscripta) 
55213 Enucleatio laesionis pancreatis 
55220 Marsupialisatio cystae pancreatis (externa) 
55231 Pancreato-cysto-gastrostomia sec. Juras 
55232 Pancreato-cysto-gastrostomia posterior 
55233 Pancreato-cysto-duodenostomia 
55234 Pancreato-cysto-duodenostomia interna 
55235 Pancreato-cysto-jejunostomia 
55236 Pancreato-fistulo-enterostomia 
55237 Pancreato-cysto-duodenostomia interna - felfúrásos 
55241 Res.pancreatis distalis sine anast. d. Wirs. 
55242 Res.pancreatis distalis cum  anast. d. Wirs. 
55243 Res.capitis pancr.c.preserv.duodeni et sine anast. 
55244 Res.capitis pancr.c.preserv.duodeni et anast. d. Wirs. 
55245 Exstirpastio fistulae pancreatis 
55246 Res.capitis pancreatis duodenumque 
55248 Res. pancr. dist. laparoscopica 
55249 Res. pancr. dist. laparosc. cum conversionem 
55251 Pancreato-duodenectomia tot. et res. ventr. 
55252 Pancreato-duodenectomia tot. c. preserv. pylori 
55261 Pancreato-duodenectomia part.,+pancr.-jejunost. 
55262 Pancreato-duodenectomia part.,preserv.pyl.,pancr.-gastrost 
55263 Pancreato-duodenectomia part.,res.ventr., pancr.-gastrost. 
55264 Pancreato-duodenectomia part.,preserv.pyl.,pancr.-jejunost 
55265 Pancreato-duodenectomia part.,res.ventr.,occl. d. Wirsung. 
55266 Pancreato-duodenectomia part.,preserv.pyl.,occl. d. Wirsung. 
55271 Wirsungo-jejunostomia longitudinalis 
55272 Res.caudae pancr., Wirsungo-jejunostomia 
55273 Wirsungo-gastrostomia longitudinalis 
55274 Res.caudae pancreatis, Wirsungo-gastrostomia 
55275 Endoprothesis duct. Wirsungiani 
55276 Pancreato-cysto-Wirsungo-jejunostomia 
55277 Pancreato-cysto-Wirsungo-gastrostomia 
55281 Pancreas sziget (sejt) transplantatio 
55282 Pancreas segment autotransplantatio 
55283 Pancreas segment homotransplantatio 
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81592 UH vezérelt pancreas pseudocysta drainage 
81593 UH vezérelt pancreas cysta belső drainage (drainage szettel) 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 07 369Z Cholecystectomia, egyéb hepatobiliaris műtétek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16338 Pancreato-cysto-gastrostoma endoscopica 
16361 Endoscopos sphincterotomia 
16362 Endoscopos nasobiliaris drénezés 
16363 Endoscopos kőextractio 
16365 Endoscopos pancreas pseudocystostomia (cystogastrostomia és cystoduodenostomia) 
16367 Wirsungotomia endoscopica et dilatatio eadem 
16368 Endoscopos epekőeltávolítás 
16940 Laparoscopia 
16951 Choledochoscopia 
32620 Cholangiographia peroperatíva 
32621 Cholangiographia peroperatíva choledochoscopica 
32630 Cholangiographia percutanea transhepatica (PTC) 
32660 Endoscopos retrográd cholangiopancreatographia (ERCP) 
32661 ERP pancreatographia endoscopica 
32667 ERCP cholangioscopiával 
53994 Peritoneo-venosus shunt átmosás 
53995 Peritoneo-venosus shunt, szár- vagy szelepcsere 
53996 Peritoneo-venosus shunt, igazítás feltárással 
53997 Peritoneo-venosus shunt eltávolítás 
55110 Cholecystectomia 
55112 Cholecystectomia choledochotomiamque, sut. choled. 
55118 Cholecystectomia laparoscopica 
55119 Cholecystectomia, LC-kezdés után konvertált 
55131 Cholecystectomia choledochotomiamque+Kehr drainage 
55137 Cholecystectomia et choledochotomia laparoscopica 
55138 Cholecystectomia laparoscopica + cysticus drain + cholangio. 
55182 Plastica sphincteris Oddii 
55183 Papillectomia papillae Vateri 
55203 Pancreas necrectomia 
55291 Plastica duplex papillae Vateri 
55292 Occlusio duct. Wirsungiani 
55293 Occlusio fistulae pancreatis 
55294 Occlusio duct.Wirs. s. fistulae pancr. endoscopica 
81583 UH vezérelt májtályog, cysta percutan drainage 
88301 Artériás kanül beültetése bőralatti kapuval 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 07 370Z Hepatobiliaris rendszer, hasnyálmirigy-betegségek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A0640 Amoebás májtályog 
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 
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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. 
B1990 Vírusos hepatitis coma nélkül k.m.n. 
B2510 Cytomegalovirus májgyulladás (K77.0*) 
B2520 Cytomegalovirus hasnyálmirigy-gyulladás (K87.1*) 
B2630 Mumps-pancreatitis (K87.1*) 
B5810 Toxoplasma hepatitis (K77.0*) 
B6600 Opisthorchiasis 
B6610 Clonorchiasis 
B6620 Dicrocoeliasis 
B6630 Fascioliasis 
B6640 Paragonimiasis 
B6680 Egyéb meghatározott mételyfertőzések 
B6690 Mételyfertőzés, k.m.n. 
B6700 A máj Echinococcus granulosus fertőzése 
B6730 Echinococcus granulosus fertőzés egyéb és több helyen 
B6740 Echinococcus granulosus fertőzés, k.m.n. 
B6750 A máj echinococcus multilocularis fertőzése 
B6760 Echinococcus multilocularis fertőzés, egyéb és több helyen 
B6770 Echinococcus multilocularis fertőzés, k.m.n. 
B6780 A máj echinococcosisa, k.m.n. 
B6790 Echinococcosis, egyéb és k.m.n. 
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. 
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
D0150 Máj, epehólyag és epeutak in situ carcinomája 
D1340 Máj jóindulatú daganata 
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D1350 Májon kívüli epeutak jóindulatú daganata 
D1360 Hasnyálmirigy jóindulatú daganata 
D3760 Máj, epehólyag, epeutak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
I8200 Budd-Chiari-syndroma 
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. 
K7329 Krónikus aktív hepatitis k.m.n 
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 
K7520 Nem specifikus reaktív májgyulladás 
K7530 Granulomatosus májgyulladás, m.n.o. 
K7580 Egyéb meghatározott gyulladásos májbetegségek 
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 
K8000 Epehólyag-kövesség heveny epehólyag-gyulladással 
K8010 Epehólyag-kövesség egyéb epehólyag-gyulladással 
K8020 Epehólyag-kövesség epehólyag-gyulladás nélkül 
K8030 Epeútkő epeútgyulladással 
K8040 Epeútkő epehólyag-gyulladással 
K8050 Epeútkő epeút- és epehólyag-gyulladás nélkül 
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K8080 Egyéb cholelithiasis 
K8100 Heveny epehólyag-gyulladás 
K8110 Idült epehólyag-gyulladás 
K8180 Egyéb epehólyag-gyulladás 
K8200 Epehólyag-elzáródás 
K8210 Hydrops vesicae felleae 
K8220 Epehólyag-átfúródás 
K8230 Epehólyag-sipoly 
K8240 Epehólyag cholesterolosis 
K8280 Egyéb meghatározott epehólyag-betegségek 
K8300 Epeútgyulladás 
K8310 Epevezeték-elzáródás 
K8320 Epevezeték-átfúródás 
K8330 Epevezeték sipoly 
K8341 A sphincter Oddi görcse 
K8342 Epekólika 
K8350 Epeút cysta 
K8380 Az epeutak egyéb meghatározott betegségei 
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 
K8690 A hasnyálmirigy betegsége k.m.n. 
K9150 Postcholecystectomiás syndroma 
Q4400 Epehólyag agenesia, aplasia és hypoplasia 
Q4410 Az epehólyag egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4420 Az epeutak elzáródása 
Q4430 Az epeutak veleszületett szűkülete és stricturája 
Q4440 Közös epevezeték (choledochus) cysta 
Q4450 Az epeutak egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4460 Tömlős májbetegség 
Q4470 A máj egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4500 A hasnyálmirigy agenesise, aplasiája és hypoplasiája 
Q4510 Pancreas annulare 
Q4520 Veleszületett hasnyálmirigy-cysta 
Q4530 A hasnyálmirigy és vezetékének egyéb veleszületett rendellenességei 
R1620 Hepato-splenomegalia m.n.o. 
R9320 Máj, epeutak diagn. képalkotó vizsgálatánál talált kóros leletek 
R9450 Májfunkciós vizsgálatok kóros eredményei 
S3610 A máj vagy epehólyag sérülése 
S3620 A hasnyálmirigy sérülése 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 08  Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek 

  ***  TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
A1800 A csontok és izületek gümőkórja 
A3980 Egyéb meningococcus okozta fertőzések 
A6660 Csont és izületi framboesiás laesiók 
C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata 
C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
D1690 Csont és izületi porc jóindulatú daganata, k.m.n. 
D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban 
D4800 Csont és izületi porc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D8610 Nyirokcsomó sarcoidosis 
I7760 Arteritis, nem-meghatározott 
L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
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 
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. 
M0500 Felty-syndroma 
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. 
M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás 
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. 
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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. 
M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 
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. 
M1900 Egyéb elsődleges arthrosis 
M1910 Egyéb izületek posttraumás arthrosisa 
M1920 Egyéb másodlagos arthrosis 
M1980 Egyéb, meghatározott arthrosis 
M1990 Arthrosis, k.m.n. 
M2420 Szalag-rendellenesség 
M2460 Ízületi ankylosis 
M2500 Haemarthros 
M2510 Ízületi sipoly 
M2520 Lötyögő izület 
M2530 Az izület egyéb instabilitása 
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 
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 
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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] 
M3580 A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége 
M3590 A kötőszövet szisztémás érintettsége, 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 
M8150 Idiopathiás osteoporosis 
M8160 Lokalizált osteoporosis [Lequesne] 
M8180 Egyéb osteoporosis 
M8190 Osteoporosis, k.m.n. 
M8191 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis 
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 
M8390 Felnőttkori csontlágyulás, k.m.n. 
M8440 Pathologiás csonttörés, m.n.o. 
M8530 Osteitis condensans 
M8540 Solitaer csontcysta 
M8550 Aneurysmalis csontcysta 
M8560 A csont egyéb cystái 
M8600 Akut haematogen osteomyelitis 
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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. 
M8700 Idiopathiás asepticus csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8710 Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8720 Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8730 Egyéb másodlagos csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8780 Egyéb csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8790 Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció 
M8880 Egyéb csontok Paget-kórja 
M8890 A csont Paget-kórja, k.m.n. 
M8940 Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia 
M8950 Osteolysis 
M9290 Juvenilis osteochondrosis, k.m.n. 
M9310 Felnőttkori Kienböck-betegség 
M9320 Osteochondritis dissecans 
M9380 Egyéb meghatározott osteochondropathiák 
M9390 Osteochondropathia, k.m.n. 
M9400 Chondrocostalis junctio syndroma [Tietze] 
M9410 Visszatérő polychondritis 
M9420 Porclágyulás 
M9430 Chondrolysis 
M9480 Egyéb meghatározott porcrendellenességek 
M9490 Porcrendellenesség, k.m.n. 
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. 
T8590 Belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődményei 

  ***  TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei 
50450 Transpositio nervi periferialis 
5781L Hidcallus levésés 
5781N Osteotomia s. Hohmann 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis 
57833 Exstirpatio marginalis       tumoris ossealis 
57834 Exstirpatio latus            tumoris ossealis 
57835 Exstirpatio radicalis        tumoris ossealis 
57860 Cortico-spongiosus span átültetés 
57861 Csontblock beültetés, autolog 
57862 Csontblock beültetés, homolog 
57863 Csontblock beültetés, érnyeles 
57864 Csontblock beültetés, szabad érnyeles 
57865 Spongiosa plastica,autolog 
57866 Spongiosa plastica,homolog 
57867 Fibula-span beültetés 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
5786B Grice műtét 
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5786D Transport osteotomia 
57872 Csont belső rögzítés - pathológiás törés preventio 
57873 Csont belső rögzítés- egyéb okból 
57892 Végtaghosszabbítás - femur 
57896 Végtaghosszabbítás és correctio 
57898 Osteosynthesis, hosszabbítás után 
57901 Goetze cerclage 
57906 Jewett szegezés 
57907 Pugh szegezés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
5790D Palacos-plombage 
5790E Verbund-osteosynthesis 
57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció) 
57920 Intraossealis drótvarrat 
57921 Tűzés feltárással 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
5792N 95 fokos szögletlemezelés, condylus lemezelés 
5792P 135 fokos szögletlemezelés 
5792R DCS synthesis 
5792S Harmadcső lemezelés 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa 
57950 Nyílt törés vagy ficam elsődleges kötözése 
58002 Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból) 
58003 Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból) 
58010 Resectio plicae intraarticularis 
58012 Capsulectomia articulationis 
58013 Arthrolysis 
58020 Ízületi sérülés ellátása 
58021 Izületi porc curettage, feltárásból 
58022 Izületi porc felfúrás, feltárásból, Pridie szerint 
58051 Synovectomia partialis, arthrotomia 
58052 Synovectomia   totalis, arthrotomia 
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58091 Capsulodesis 
58110 Arthrodesis, tűzés 
58111 Arthrodesis, csavarozás 
58112 Arthrodesis, lemezelés 
58113 Arthrodesis, fixateur externae 
58114 Arthrodesis, szeggel 
58115 Arthrodesis, Chopart vagy Lambrinuddi szerint 
58132 Delta varrat 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
5814P Térdizületi porc-csont allographt osteochondr.diss 
5814R Térdizületi porc-csont autographt osetochondr.diss 
58160 Chiari-osteotomia 
58161 Vápatető képzés 
5816B Interpositios arthroplastica 
58244 Pull out wire rögzítés 
58290 Pulley varrat 
58291 Pulley plastica 
58292 Pulley advancement 
58314 Izomátmetszés 
58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis 
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles 
58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis 
58350 Izomvarrat 
58352 Fasciavarrat 
58361 Ínreconstructio 
58362 Fascia reconstructio 
58366 Kulcslyuk plastica 
58367 Izomtranspositio 
58368 Íntranspositio 
5836A Miller műtét 
5836F Transplantatio ossis 
5836G Transplantatio ligamenti 
58370 Izomplastica 
58371 Ínplastica 
58373 Izomtransplantatio 
58374 Íntransplantatio, autolog 
58375 Íntransplantatio, homolog 
58376 Íntransplantatio, műanyag 
58377 Fascia transplantatio-autolog 
58378 Fascia transplantatio-homolog 
58379 Izomhosszabítás 
5837A Izomrövidítés 
5837B Ínhosszabítás 
5837C Ínrövidítés 
5837D Plicatio fasciae 
5837E Szalagplasztika 
58500 Revisio amputationis 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
82130 Osteoclasis, refractura arteficialis 
83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 
83306 Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 275 

83307 Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással 
83310 Wagner apparatus 
83400 Compressios törésegyesítés 
83620 Velőűrsínezés 
83623 Rush-szegezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
83630 Velőűr felfúrás 
84010 Extensio sceletalis - Kirschner drót 

  **** 08 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5814E Térdszalag  beültetés (syntethicus) 
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó 
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó 
5814H Térdprotézis beültetés, total 
5814I Térdprotézis csere, revisio 
5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris 
5814S Alsóvégtag nagyizületi protezis revizió, implantátum nélkül 
58150 TEP total csípő protézis, primer (cement) 
58151 TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli) 
58152 TEP total csípő protézis, primer luxatios tip.(cem 
58153 TEP dysplasias típus 
58154 Csípő prot. eltávolítás (cementes) 
58155 Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli) 
58156 Csípő vápa  csere, cementes-cementesre 
58157 Csípő vápa  csere, cementes-cement nélkülire 
58158 Csípő szár  csere, cementes-cementesre 
58159 Csípő szár  csere, cementes-cement nélkülire 
5815A Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre 
5815B Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire 
5815C Csípő protézis  fej csere 
5815D Csípő protézis  csere, cement nélküli - cementesre 
5815E Csipő protézis hibrid TEP 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 
58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia 
58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia 
58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia 
58168 Polygonalis medence osteotomia 
58169 Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae 

  **** 08 371B Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

A1800 A csontok és izületek gümőkórja 
A6660 Csont és izületi framboesiás laesiók 
L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
M0000 Staphylococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 
M0010 Pneumococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 
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M0020 Egyéb streptococcus okozta izületi és sokizületi gyulladás 
M0080 Egyéb baktérium okozta arthritis és polyarthritis 
M0090 Ízületi gyulladás nem specifikált pyogen kórokozó miatt 
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. 
M0500 Felty-syndroma 
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 
M0640 Gyulladásos polyarthropathia 
M0680 Egyéb, meghatározott rheumatoid arthritis 
M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n. 
M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás 
M0820 Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis 
M0830 Fiatalkori seronegativ polyarthritis 
M0840 Kevés izületet érintő fiatalkori izületi gyulladás 
M0880 Egyéb fiatalkori izületi gyulladás 
M1000 Idiopathiás köszvény 
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 
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. 
M1900 Egyéb elsődleges arthrosis 
M1910 Egyéb izületek posttraumás arthrosisa 
M1920 Egyéb másodlagos arthrosis 
M1980 Egyéb, meghatározott arthrosis 
M1990 Arthrosis, k.m.n. 
M2510 Ízületi sipoly 
M3520 Behçet-kór 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5815C Csípő protézis  fej csere 
58169 Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae 

ÉS ESZKÖZÖK 
01306 Cervicocapitalis protézis 
01307 Cervicocapitalis fej 

  **** 08 371C Cement nélküli csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58151 TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli) 
58153 TEP dysplasias típus 
58157 Csípő vápa  csere, cementes-cement nélkülire 
58159 Csípő szár  csere, cementes-cement nélkülire 
5815B Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire 
5815C Csípő protézis  fej csere 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ÉS ESZKÖZÖK 
01311 Totál csípőprotézis, cement nélkül 
01313 Részleges, cement nélküli csípőizület (szár és fej) 
01314 Részleges, cement nélküli csípőizület (vápa) 

  **** 08 371D Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, nem traumatológiai indikáció esetén 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó 
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó 
5814I Térdprotézis csere, revisio 

ÉS ESZKÖZÖK 
01321 Unicondyláris félszánkó térdprotézis 
01322 Unicondyláris szánkó térdprotézis 

  **** 08 371E Bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5814H Térdprotézis beültetés, total 
5814I Térdprotézis csere, revisio 
5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ÉS ESZKÖZÖK 
01331 Totál térdprotézis 
01332 Bicondyláris térdprotézis 

  **** 08 371F Egyéb ízületi protézis (csukló-) -beültetés komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58173 Csuklóprotézis beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK 
01341 Csuklóprotézis 

  **** 08 371G Térdszalag-beültetés (nem biológiai protézis) komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5814E Térdszalag  beültetés (syntethicus) 

ÉS ESZKÖZÖK 
01342 Térdszalag protézis (nem biológiai) 

  **** 08 371H Cementes csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58150 TEP total csípő protézis, primer (cement) 
58156 Csípő vápa  csere, cementes-cementesre 
58158 Csípő szár  csere, cementes-cementesre 
5815A Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre 
5815C Csípő protézis  fej csere 
5815D Csípő protézis  csere, cement nélküli - cementesre 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ÉS ESZKÖZÖK 
01301 Totál csípőprotézis cementes 
01304 Részleges, cementes csípőizület (szár és fej) 
01305 Részleges, cementes csípőizület (vápa) 
01319 Részleges csípőizület (kizárólag fej) 

  **** 08 371K Hibrid csípőprotézis-beültetés komplikáció nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5815E Csipő protézis hibrid TEP 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ÉS ESZKÖZÖK 
01303 Totál csípőprotézis (hibrid) 

  **** 08 371L Unicondylaris térdprotézis-beültetés komplikáció nélkül, traumatológiai indikáció esetén 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
M1720 Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis 
M1730 Egyéb posttraumás gonarthrosis 
S7240 A combcsont distalis törése 
S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 
S8210 A sípcsont proximalis végének törése 
S8330 A térd izületi porcának heveny sérülése 
S8370 A térd komplex sérülése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó 
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5814G Térdprotézis beültetés, szánkó 
5814I Térdprotézis csere, revisio 

ÉS ESZKÖZÖK 
01321 Unicondyláris félszánkó térdprotézis 
01322 Unicondyláris szánkó térdprotézis 

  **** 08 371M Nagyízületi protézis eltávolítás szeptikus szövődmények miatt spacer-beültetéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS "K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C" 
57874 Combfej resectio 
57875 Combnyak resectio 
57876 Femur distalis epiphysisének resectioja 
57877 Tibia proximális epiphysisének resectioja 
5814K Térdprotézis eltávolítás 
58154 Csípő prot. eltávolítás (cementes) 
58155 Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "D" 
5815G Spacer beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK "E" 
01357 Spacer protézis 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "B" DIAGN. ("K" TÍPUSÚ) ÉS "C" BEAV. ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 

  **** 08 371N Kéz kisízületi protézisének beültetése 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58174 Ujjizületi protézis beültetés 
58177 Kéztőcsontprotézis beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK 
01353 Ujjizületi protézis 
01354 Kéztőcsont protézis 

  **** 08 371P Aktív ínpótlás (Hunter), protézisárral 

BETEGSÉGEK 
M6620 Az extensor inak spontán rupturája 
M6630 A flexor inak spontán rupturája 
M6640 Egyéb inak spontán rupturája 
M6650 Nem meghatározott inak spontán rupturája 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58375 Íntransplantatio, homolog 
58376 Íntransplantatio, műanyag 

ÉS ESZKÖZÖK 
01380 Hunter ínprotézis 
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  **** 08 371R Nagyízületi protézis körüli törés megoldása traumatológián 

BETEGSÉGEK 
S3240 Az acetabulum 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 
S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 
S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z9660 Ízületi implantátumot viselő személy 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis 
57833 Exstirpatio marginalis       tumoris ossealis 
57834 Exstirpatio latus            tumoris ossealis 
57835 Exstirpatio radicalis        tumoris ossealis 
57860 Cortico-spongiosus span átültetés 
57861 Csontblock beültetés, autolog 
57862 Csontblock beültetés, homolog 
57863 Csontblock beültetés, érnyeles 
57864 Csontblock beültetés, szabad érnyeles 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
57873 Csont belső rögzítés- egyéb okból 
57900 Percutan tűzés 
57901 Goetze cerclage 
57906 Jewett szegezés 
57907 Pugh szegezés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
57920 Intraossealis drótvarrat 
57921 Tűzés feltárással 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
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5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
5792P 135 fokos szögletlemezelés 
5792R DCS synthesis 
5792S Harmadcső lemezelés 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
58160 Chiari-osteotomia 
58161 Vápatető képzés 
83400 Compressios törésegyesítés 
83620 Velőűrsínezés 
83623 Rush-szegezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
83630 Velőűr felfúrás 
84010 Extensio sceletalis - Kirschner drót 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58150 TEP total csípő protézis, primer (cement) 
58157 Csípő vápa  csere, cementes-cement nélkülire 
58158 Csípő szár  csere, cementes-cementesre 
58159 Csípő szár  csere, cementes-cement nélkülire 
5815A Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre 
5815B Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire 
5815C Csípő protézis  fej csere 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ÉS ESZKÖZÖK 
01301 Totál csípőprotézis cementes 
01311 Totál csípőprotézis, cement nélkül 
01313 Részleges, cement nélküli csípőizület (szár és fej) 
01314 Részleges, cement nélküli csípőizület (vápa) 

ÉS A SÜRGŐSSÉGI INDIKÁCIÓ FELTÉTELEI 

  **** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5814E Térdszalag  beültetés (syntethicus) 
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó 
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó 
5814H Térdprotézis beültetés, total 
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5814I Térdprotézis csere, revisio 
5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris 
5814S Alsóvégtag nagyizületi protezis revizió, implantátum nélkül 
58150 TEP total csípő protézis, primer (cement) 
58151 TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli) 
58152 TEP total csípő protézis, primer luxatios tip.(cem 
58153 TEP dysplasias típus 
58154 Csípő prot. eltávolítás (cementes) 
58155 Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli) 
58156 Csípő vápa  csere, cementes-cementesre 
58157 Csípő vápa  csere, cementes-cement nélkülire 
58158 Csípő szár  csere, cementes-cementesre 
58159 Csípő szár  csere, cementes-cement nélkülire 
5815A Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre 
5815B Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire 
5815C Csípő protézis  fej csere 
5815D Csípő protézis  csere, cement nélküli - cementesre 
5815E Csipő protézis hibrid TEP 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 
58163 Repositio, csípő műtéti+femur osteotomia 
58164 Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia 
58165 Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia 
58168 Polygonalis medence osteotomia 
58169 Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. 

  **** 08 372C Komplikáció miatt végzett cement nélküli csípőprotézis-beültetés 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
58151 TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli) 
58153 TEP dysplasias típus 
58157 Csípő vápa  csere, cementes-cement nélkülire 
58159 Csípő szár  csere, cementes-cement nélkülire 
5815B Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire 
5815C Csípő protézis  fej csere 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ESZKÖZÖK "E" 
01311 Totál csípőprotézis, cement nélkül 
01313 Részleges, cement nélküli csípőizület (szár és fej) 
01314 Részleges, cement nélküli csípőizület (vápa) 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 
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  **** 08 372D Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, nem traumatológiai indikáció esetén 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó 
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó 
5814I Térdprotézis csere, revisio 

ESZKÖZÖK "E" 
01321 Unicondyláris félszánkó térdprotézis 
01322 Unicondyláris szánkó térdprotézis 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 

  **** 08 372E Komplikáció miatt végzett bicondylaris, totál térdprotézis-beültetés 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5814H Térdprotézis beültetés, total 
5814I Térdprotézis csere, revisio 
5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ESZKÖZÖK "E" 
01331 Totál térdprotézis 
01332 Bicondyláris térdprotézis 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 

  **** 08 372F Komplikáció miatt végzett egyéb ízületi protézis (csukló-) -beültetés 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
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T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
58173 Csuklóprotézis beültetés 

ESZKÖZÖK "E" 
01341 Csuklóprotézis 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 

  **** 08 372G Komplikáció miatt végzett térdszalag-beültetés (nem biológiai protézissel) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5814E Térdszalag  beültetés (syntethicus) 

ESZKÖZÖK "E" 
01342 Térdszalag protézis (nem biológiai) 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 

  **** 08 372L Komplikáció miatt végzett unicondylaris térdprotézis-beültetés, traumatológiai indikáció esetén 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
M1720 Kétoldali, posttraumás térdizületi arthrosis 
M1730 Egyéb posttraumás gonarthrosis 
S7240 A combcsont distalis törése 
S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 
S8210 A sípcsont proximalis végének törése 
S8330 A térd izületi porcának heveny sérülése 
S8370 A térd komplex sérülése 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó 
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó 
5814I Térdprotézis csere, revisio 

ESZKÖZÖK "E" 
01321 Unicondyláris félszánkó térdprotézis 
01322 Unicondyláris szánkó térdprotézis 

"B" DIAGN. ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 
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  **** 08 372M Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5815C Csípő protézis  fej csere 
58169 Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae 

ESZKÖZÖK "E" 
01306 Cervicocapitalis protézis 
01307 Cervicocapitalis fej 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 

  **** 08 372N Cervicocapitalis csípőprotézis-beültetés komplikációval és totál protézisre csere 

BETEGSÉGEK "B" 
S3240 Az acetabulum 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 
S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 
S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5815C Csípő protézis  fej csere 
58169 Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae 

ESZKÖZÖK "E" 
01306 Cervicocapitalis protézis 
01307 Cervicocapitalis fej 

BEAVATKOZÁSOK "F" 
58150 TEP total csípő protézis, primer (cement) 
58151 TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli) 

ESZKÖZÖK "G" 
01301 Totál csípőprotézis cementes 
01311 Totál csípőprotézis, cement nélkül 
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"B" DIAGN. ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ ÉS "F" BEAV. ÉS "G" ESZKÖZ 

ÉS A SÜRGŐSSÉGI INDIKÁCIÓ FELTÉTELEI 

  **** 08 372X Komplikáció miatt végzett cementes csípőprotézis-beültetés 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
58150 TEP total csípő protézis, primer (cement) 
58156 Csípő vápa  csere, cementes-cementesre 
58158 Csípő szár  csere, cementes-cementesre 
5815A Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre 
5815C Csípő protézis  fej csere 
5815D Csípő protézis  csere, cement nélküli - cementesre 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ESZKÖZÖK "E" 
01301 Totál csípőprotézis cementes 
01304 Részleges, cementes csípőizület (szár és fej) 
01305 Részleges, cementes csípőizület (vápa) 
01319 Részleges csípőizület (kizárólag fej) 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 

  **** 08 372Y Komplikáció miatt végzett hibrid csípőprotézis-beültetés 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
T8400 A belső izület protézisek mechanikai szövődményei 
T8410 A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
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 
T8480 A belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok egyéb szövődményei 
T8490 A belső ortopéd protet.eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődm. 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
5815E Csipő protézis hibrid TEP 
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re 

ESZKÖZÖK "E" 
01303 Totál csípőprotézis (hibrid) 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS "D" BEAV. ÉS "E" ESZKÖZ 

  **** 08 3730 Felső végtag nagyízületi műtétei protézisbeültetéssel implantátumár térítése nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5818A Vállprotézis beültetés - hemi 
5818B Vállprotézis beültetés - total 
58193 Radius fejecs protézis beültetés 
58194 Ulnavég protézis beültetés 
58197 Könyökprotézis beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK 
01020 Vállprotézis (totál) 
01347 Könyök protézis 
01348 Vállizületi hemiprotézis 
01355 Radius fejecs protézis 
01356 Ulnavég protézis 

  **** 08 3732 Felső végtag nagyízületi műtétei totál protézis beültetéssel implantátum ár térítéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5818B Vállprotézis beültetés - total 
58197 Könyökprotézis beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK 
01020 Vállprotézis (totál) 
01347 Könyök protézis 

  **** 08 3733 Felső végtag nagyízületi műtétei részleges protézis beültetéssel implantátum ár térítéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5818A Vállprotézis beültetés - hemi 
58193 Radius fejecs protézis beültetés 
58194 Ulnavég protézis beültetés 

ÉS ESZKÖZÖK 
01348 Vállizületi hemiprotézis 
01355 Radius fejecs protézis 
01356 Ulnavég protézis 

  **** 08 374A Csípő, femurműtétek velőűrszegezéssel 

BETEGSÉGEK 
M9180 Egyéb juvenilis csípő és medence osteochondrosis 
M9190 Juvenilis csípő és medence osteochondrosis, k.m.n. 
M9300 A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű) 
Q6830 A combcsont veleszületett görbülete 
Q7240 A combcsont megrövidülése 
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 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
8362C Retrográd velőűr szegezés 
8362E Femur velőűrszegezés, Marchetti Vicenzi szeggel 
8362G Felfúrás nélküli femur szegezés 

  **** 08 3750 Csípő, femurműtétek (kivéve: velőűrszegezés) 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
C4021 Combcsont rosszindulatú daganata 
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
D1621 Combcsont jóindulatú daganata 
D1680 Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont jóindulatú daganata 
D4801 Combcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4802 Medencecsontok, keresztcsont, farkcsont bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
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. 
M2170 Végtaghossz különbsége (szerzett) 
M8705 Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor 
M8715 Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor 
M8725 Posttraumás csontelhalás medence és tompor 
M8735 Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor 
M8785 Egyéb csontelhalás medence és tompor 
M8795 Csontelhalás, k.m.n. medence és tompor 
M9100 A medence juvenilis osteochondrosisa 
M9110 A combfej juvenilis osteochondrosisa [Legg-Calvé-Perthes] 
M9120 Coxa plana 
M9180 Egyéb juvenilis csípő és medence osteochondrosis 
M9190 Juvenilis csípő és medence osteochondrosis, k.m.n. 
M9300 A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű) 
Q6500 A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója 
Q6510 A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója 
Q6530 A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója 
Q6540 A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója 
Q6580 A csípő egyéb veleszületett deformitásai 
Q6830 A combcsont veleszületett görbülete 
Q7240 A combcsont megrövidülése 
S3240 Az acetabulum törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S7200 A combnyak törése 
S7210 Pertrochanter törés 
S7220 Subtrochantericus törés 
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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 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "E" 
57900 Percutan tűzés 
58000 Arthrotomia 
58001 Arthrotomia és drainage 
58310 Izomeredés leválasztás, részleges 
58312 Íntapadás leválasztás 
58313 Izomtapadás leválasztás 
58316 Izomeltolás 
58317 Íneltolás 
58330 Izom, ín kiirtás 
58332 Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia 
58333 Izomfelszabadítás 
58363 Izomeredés reinsertio 
58364 Izomtapadás reinsertio 
58365 Ínreinsertio 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
57804 Core decompressio műtéte (combfej) 
57813 Osteotomia femoris pro varisatione et derotatione 
57814 Osteotomia femoris pro valgisatione 
57815 Osteotomia femoris pro correctionem, beékelt 
57816 Osteotomia femoris intertroch. pro medialisatione 
57817 Osteotomia femoris intertr.varus valg.flex.hyperext. 
57819 Osteotomia femoris supracond. varus valg.hyperext. 
5781D Trochanter major distalisatio 
57847 Girdlestone plastica 
57902 Combnyak szegezés 
57903 Combnyak csavarozás - fedett 
57904 Combnyak csavarozás - feltárás 
57905 Combnyak tűzés 
5790F Percutan csavarozás (combnyak csavarozás) 
58014 Decompressio capitis femoris (felfúrás) 
58160 Chiari-osteotomia 
58161 Vápatető képzés 
58162 Repositio, csípő műtéti 
58167 Pemberton műtét 
82041 Repositio obtecta fr. pelvis 
82042 Repositio obtecta fr. femoris 
83620 Velőűrsínezés 
83623 Rush-szegezés 
83630 Velőűr felfúrás 
84711 Trochanter major extensio 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS ("C" BEAV. [KIVÉVE A VELŐŰRSZEGEZÉS BEAVATKOZÁS CSOPORTJA] VAGY "E" 
BEAV.)) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 
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  **** 08 3760 Speciális hát-, nyakműtétek 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BETEGSÉGEK "B" 
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
M4300 Spondylolysis 
M4310 Spondylolisthesis 
M4330 Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 
M4340 Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 
M4700 Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 
M4710 Egyéb spondylosis myelopathiával 
M4720 Egyéb spondylosis radiculopathiával 
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. 
M5000 Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 
M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 
M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 
M5100 Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 
M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 
M5120 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 
M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 
M9630 Postlaminectomiás kyphosis 
M9640 Műtét utáni lordosis 
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 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 
S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3220 A farokcsont törése 
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S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
50291 Transoralis dens resectio 
58032 Dissectomia thor., costo-transversect.s.facetectomia 
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés 
58108 Lumb.retrop. feltárás csitest.tu.res.+fixatio 
5812A Craniospinalis gerinc-stabilizáció 
5812B Gerinc-stabilizáció három vagy annál több szegmentumban 
5812C Gerinc-stabilizáció, tumor protézis beültetésével 
5812D Kombinált mellső-hátsó gerinc-stabilizáció 
5812E Lumbopelvicus gerinc-stabilizáció 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 3770 Nagy hát-, nyakműtétek 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BETEGSÉGEK "B" 
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
M4300 Spondylolysis 
M4310 Spondylolisthesis 
M4330 Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 
M4340 Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 
M4700 Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 
M4710 Egyéb spondylosis myelopathiával 
M4720 Egyéb spondylosis radiculopathiával 
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. 
M5000 Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 
M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 
M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 
M5100 Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 
M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 
M5120 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 
M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 
M9630 Postlaminectomiás kyphosis 
M9640 Műtét utáni lordosis 
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 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
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S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 
S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3220 A farokcsont törése 
S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
50302 Decompressio spinalis anterior 
50303 Decompressio spinalis anterolateralis 
50311 Radicotomia spinalis intraduralis 
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv. 
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio 
58030 Discectomia anterior cervicalis 
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex 
58037 Anterior liberalizáció instrum. nélkül 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez 
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio 
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása 
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét) 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
5810F Fixateur interne alkalmazása 
5810G Steffee lemezelés 
5810H Gerinc belső rögzítése 
5810K Transpedicularis spongiosa plastica, postero-lat. 
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis 
5810M Spondylodesis ventrodorsalis 
5810P Spondylodesis-PLIF 
5810S Khyphosis korrekció 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 3780 Rutin hát-, nyakműtétek 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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BETEGSÉGEK "B" 
C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
M4300 Spondylolysis 
M4310 Spondylolisthesis 
M4330 Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 
M4340 Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 
M4700 Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 
M4710 Egyéb spondylosis myelopathiával 
M4720 Egyéb spondylosis radiculopathiával 
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. 
M5000 Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 
M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 
M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 
M5100 Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 
M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 
M5120 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 
M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 
M9630 Postlaminectomiás kyphosis 
M9640 Műtét utáni lordosis 
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 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 
S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3220 A farokcsont törése 
S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
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S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 

BETEGSÉGEK "F" 
D1660 Gerinc jóindulatú daganata 
D4803 Gerinc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei 
50450 Transpositio nervi periferialis 
5781L Hidcallus levésés 
5781N Osteotomia s. Hohmann 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
57831 Exostosis levésés 
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis 
57833 Exstirpatio marginalis       tumoris ossealis 
57834 Exstirpatio latus            tumoris ossealis 
57835 Exstirpatio radicalis        tumoris ossealis 
57849 Csontfragmentum eltávolítás 
5784A Ectopiás csont kiirtása 
5784B Csontcsőr levésés 
57860 Cortico-spongiosus span átültetés 
57861 Csontblock beültetés, autolog 
57862 Csontblock beültetés, homolog 
57863 Csontblock beültetés, érnyeles 
57864 Csontblock beültetés, szabad érnyeles 
57865 Spongiosa plastica,autolog 
57866 Spongiosa plastica,homolog 
57867 Fibula-span beültetés 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
5786B Grice műtét 
5786D Transport osteotomia 
57872 Csont belső rögzítés - pathológiás törés preventio 
57873 Csont belső rögzítés- egyéb okból 
57892 Végtaghosszabbítás - femur 
57896 Végtaghosszabbítás és correctio 
57898 Osteosynthesis, hosszabbítás után 
57901 Goetze cerclage 
57906 Jewett szegezés 
57907 Pugh szegezés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
5790D Palacos-plombage 
5790E Verbund-osteosynthesis 
57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció) 
57920 Intraossealis drótvarrat 
57921 Tűzés feltárással 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
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57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
5792N 95 fokos szögletlemezelés, condylus lemezelés 
5792P 135 fokos szögletlemezelés 
5792R DCS synthesis 
5792S Harmadcső lemezelés 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa 
57950 Nyílt törés vagy ficam elsődleges kötözése 
58002 Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból) 
58003 Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból) 
58010 Resectio plicae intraarticularis 
58012 Capsulectomia articulationis 
58013 Arthrolysis 
58020 Ízületi sérülés ellátása 
58021 Izületi porc curettage, feltárásból 
58022 Izületi porc felfúrás, feltárásból, Pridie szerint 
58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése 
58051 Synovectomia partialis, arthrotomia 
58052 Synovectomia   totalis, arthrotomia 
58091 Capsulodesis 
58110 Arthrodesis, tűzés 
58111 Arthrodesis, csavarozás 
58112 Arthrodesis, lemezelés 
58113 Arthrodesis, fixateur externae 
58114 Arthrodesis, szeggel 
58115 Arthrodesis, Chopart vagy Lambrinuddi szerint 
58132 Delta varrat 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
5814P Térdizületi porc-csont allographt osteochondr.diss 
5814R Térdizületi porc-csont autographt osetochondr.diss 
58160 Chiari-osteotomia 
58161 Vápatető képzés 
5816B Interpositios arthroplastica 
58244 Pull out wire rögzítés 
58290 Pulley varrat 
58291 Pulley plastica 
58292 Pulley advancement 
58314 Izomátmetszés 
58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis 
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles 
58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis 
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58350 Izomvarrat 
58352 Fasciavarrat 
58361 Ínreconstructio 
58362 Fascia reconstructio 
58366 Kulcslyuk plastica 
58367 Izomtranspositio 
58368 Íntranspositio 
5836A Miller műtét 
5836F Transplantatio ossis 
5836G Transplantatio ligamenti 
58370 Izomplastica 
58371 Ínplastica 
58373 Izomtransplantatio 
58374 Íntransplantatio, autolog 
58375 Íntransplantatio, homolog 
58376 Íntransplantatio, műanyag 
58377 Fascia transplantatio-autolog 
58378 Fascia transplantatio-homolog 
58379 Izomhosszabítás 
5837A Izomrövidítés 
5837B Ínhosszabítás 
5837C Ínrövidítés 
5837D Plicatio fasciae 
5837E Szalagplasztika 
58500 Revisio amputationis 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
82130 Osteoclasis, refractura arteficialis 
83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 
83306 Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba 
83307 Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással 
83310 Wagner apparatus 
83400 Compressios törésegyesítés 
83620 Velőűrsínezés 
83623 Rush-szegezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
83630 Velőűr felfúrás 
84010 Extensio sceletalis - Kirschner drót 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "E" 
57900 Percutan tűzés 
58000 Arthrotomia 
58001 Arthrotomia és drainage 
58310 Izomeredés leválasztás, részleges 
58312 Íntapadás leválasztás 
58313 Izomtapadás leválasztás 
58316 Izomeltolás 
58317 Íneltolás 
58330 Izom, ín kiirtás 
58332 Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia 
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58333 Izomfelszabadítás 
58363 Izomeredés reinsertio 
58364 Izomtapadás reinsertio 
58365 Ínreinsertio 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia 
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia 
50310 Radicotomia spinalis extraduralis 
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio 
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia 
50341 Spinalis dura-graft 
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio 
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia 
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis 
50361 Lumbo-peritonealis shunt 
57780 Exstirpatio costae cervicalis 
57783 Scalenotomia et exstirpatio costae I. 
57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
5810B Harrington műtét 
5810E Rovátkolt lemezelés 
5810N Spondylodesis translaminaris 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY (["B" DIAGN. VAGY "F" DIAGN.] ÉS ["C" BEAV. VAGY "E" BEAV. VAGY "D" BEAV.]) 

  **** 08 3781 Rutin lumbális gerincsérvműtétek 

BETEGSÉGEK 
M5100 Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 
M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58033 Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül 
58034 Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át 
58035 Többsz.lumb.discect., flavo-v.laminectomiával 
58036 Discectomia percutanea 
58091 Capsulodesis 

  **** 08 3790 Vázizomrendszeri szeptikus állapotok műtéti ellátása 

BETEGSÉGEK "A" 
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 
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 
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M8660 Egyéb idült osteomyelitis 
M8680 Egyéb osteomyelitis 
M8690 Osteomyelitis, k.m.n. 
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 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
57846 Humerus fej eltávolítás 
57847 Girdlestone plastica 
58110 Arthrodesis, tűzés 
58111 Arthrodesis, csavarozás 
58113 Arthrodesis, fixateur externae 
83630 Velőűr felfúrás 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
5790D Palacos-plombage 
5790G Antibiotikus palacos plombage 
81962 PMMA lánc behelyezés 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
58904 Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén) 
81791 Szívó-öblítő drain 

"A" DIAGN. ÉS ("B" BEAV. VAGY ("C" ÉS "D" BEAV.)) 

  **** 08 3800 Felső- és alsó végtagi replantációk, kivéve kéz-, lábujjak 

BETEGSÉGEK 
S4800 A vállizület traumás amputatiója 
S4810 A felkar traumás amputatiója 
S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 
S5800 A könyök traumás amputatiója 
S5810 Az alkar traumás amputatiója 
S5890 Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 
S6840 A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 
S7800 A csípőizület traumás csonkolása 
S7810 Csípő és térd közötti traumás csonkolás 
S7890 A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 
S8800 A térd traumás csonkolása 
S8810 A lábszár traumás csonkolása 
S8890 A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n. 
S9800 A láb traumás csonkolása a boka szintjében 
S9830 A láb egyéb részeinek traumás csonkolása 
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] 
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. 
T1160 A felső végtag traumás amputatiója, szint k.m.n. 
T1360 Az alsó végtag traumás amputatiója, szint k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58563 Replantatiós műtét, nagy amputatum 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 299 

  **** 08 3810 Replantációs műtétek kis amputatum (kéz-, lábujjak) 

BETEGSÉGEK 
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 
S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 
S6890 A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 
S9810 Egy lábujj traumás csonkolása 
S9820 Két vagy több lábujj traumás csonkolása 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58561 Replantatiós műtét, kis amputatum 

  **** 08 382A Lábszártörés velőűrszegezéssel 

BETEGSÉGEK 
S8210 A sípcsont proximalis végének törése 
S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 
S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 
S8270 A lábszár többszörös törése 
S8290 A lábszár k.m.n. részének törése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
8362D Tibia felfúrás nélküli reteszelt szegezése 
8362F Tibia velőűrszegezés, Marchetti Vicenzi szeggel 

  **** 08 383D Lábszár műtétei 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
C4022 Lábszárcsontok rosszindulatú daganata 
D1622 Lábszárcsontok jóindulatú daganata 
D4804 Lábszárcsontok bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
M7680 Az alsó végtag egyéb enthesopathiái, kivéve a lábfejet 
M8706 Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 
M8707 Idiopathiás asepticus csontelhalás boka és lábfej 
M8716 Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 
M8717 Gyógyszer okozta csontelhalás boka és lábfej 
M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 
M8727 Posttraumás csontelhalás boka és lábfej 
M8736 Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 
M8737 Egyéb másodlagos csontelhalás boka és lábfej 
M8786 Egyéb csontelhalás lábszárcsont 
M8787 Egyéb csontelhalás boka és lábfej 
M8796 Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont 
M8797 Csontelhalás, k.m.n. boka és lábfej 
M9250 A sípcsont és szárkapocs juvenilis osteochondrosisa 
Q6840 A sípcsont és szárkapocscsont veleszületett görbülete 
Q7250 A sípcsont megrövidülése 
Q7260 A szárkapocs megrövidülése 
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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 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
5781A Osteotomia tibiae infraligamentalis alta 
5781B Osteotomia tibiae pro correctione 
5781H Os tibiale ext.levésés, m.tib.post transfer 
5781M Osteotomia fibulae 
57893 Végtaghosszabbítás-lábszár 
57894 Végtagrövidítés - alsó végtag 
5789D Segment transp. osteotomia seu:végtaghossz.tibián /fixexterne v Ilzaro 
58470 Amputatio cruris 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 384E Felkar műtétei 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
M2170 Végtaghossz különbsége (szerzett) 
M8702 Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar 
M8712 Gyógyszer okozta csontelhalás felkar 
M8722 Posttraumás csontelhalás felkar 
M8732 Egyéb másodlagos csontelhalás felkar 
M8782 Egyéb csontelhalás felkar 
M8792 Csontelhalás, k.m.n. felkar 
M9200 A felkarcsont juvenilis osteochondrosisa 
M9230 A felső végtag egyéb juvenilis osteochondrosisa 
S4200 Kulcscsont-törés 
S4210 Lapocka-törés 
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 
S4290 A vállöv k.m.n. részének törése 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
57810 Osteotomia humeri 
5781G Osteotomia scapulae 
57846 Humerus fej eltávolítás 
57890 Végtaghosszabbítás - felkaron 
57895 Végtagrövidítés - felső végtagon 
58430 Amputatio brachii 
82020 Repositio obtecta fr. humeri 
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82023 Repositio obtecta fr. olecrani 
8362B Humerus Marchetti szegezés 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 384G Ízületi bemozgatás narkózisban 

BETEGSÉGEK 
M2450 Ízületi contractura 
M6240 Izomcontractura 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
82170 Anaesthesiában végzett izületi bemozgatás 

  **** 08 385C Nagyobb térdműtétek 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
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. 
M2200 A térdkalács visszatérő (habitualis) dislocatiója 
M2210 A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója 
M2220 Patellofemoralis rendellenességek 
M2230 A térdkalács egyéb zavarai 
M2240 Chondromalacia patellae 
M2280 A térdkalács egyéb rendellenességei 
M2290 Térdkalács rendellenesség, k.m.n. 
M2300 A meniscus cystosus elváltozása 
M2310 Discoid meniscus (veleszületett) 
M2320 A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt 
M2330 Egyéb meniscus elváltozások 
M2350 A térdizület krónikus instabilitása 
M2360 A térdizület szalagjainak egyéb spontán szakadása 
M2380 A térd egyéb belső zavarai 
M2390 A térd belső zavara, k.m.n. 
M8706 Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 
M8716 Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 
M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 
M8736 Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 
M8786 Egyéb csontelhalás lábszárcsont 
M8796 Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont 
Q6820 A térd veleszületett deformitása 
Q7410 A térd veleszületett rendellenessége 
S8200 A térdkalács (patella) 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 
S8370 A térd komplex sérülése 

ÉS TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia 
58147 Elülső keresztszalag varrat 
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58148 Elülső keresztszalag reinsertio 
58149 Elülső keresztszalag plastica 
5814A Hátsó  keresztszalag reinsertio 
5814B Hátsó  keresztszalag plastica 
5814E Térdszalag  beültetés (syntethicus) 
5814P Térdizületi porc-csont allographt osteochondr.diss 
5816C Oldalszalag plasztika (térd) 

  **** 08 386B Kisebb térdműtétek 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
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. 
M2200 A térdkalács visszatérő (habitualis) dislocatiója 
M2210 A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója 
M2220 Patellofemoralis rendellenességek 
M2230 A térdkalács egyéb zavarai 
M2240 Chondromalacia patellae 
M2280 A térdkalács egyéb rendellenességei 
M2290 Térdkalács rendellenesség, k.m.n. 
M2300 A meniscus cystosus elváltozása 
M2310 Discoid meniscus (veleszületett) 
M2320 A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt 
M2330 Egyéb meniscus elváltozások 
M2350 A térdizület krónikus instabilitása 
M2360 A térdizület szalagjainak egyéb spontán szakadása 
M2380 A térd egyéb belső zavarai 
M2390 A térd belső zavara, k.m.n. 
M7040 Praepatellaris bursitis 
M8706 Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 
M8716 Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 
M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 
M8736 Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 
M8786 Egyéb csontelhalás lábszárcsont 
M8796 Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont 
Q6820 A térd veleszületett deformitása 
Q7410 A térd veleszületett rendellenessége 
S8200 A térdkalács (patella) 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 
S8370 A térd komplex sérülése 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
5781E Denks műtét 
5781I Maquet műtét 
57850 Patellectomia totalis 
57851 Patellectomia partialis 
57852 Patella multipartita osteotomiaja 
58041 Meniscectomia partialis, arthrotomia 
58042 Meniscus reinsertio, arthroscopos 
58043 Meniscus reinsertio, arthrotomia 
58055 Arthroscopos szalagplastica 
58056 Arthroscopos szalagvarrat 
58057 Arthroscopos mozaik plasztika 
58058 Arthroscopos retinaculum plasztika 
58060 Reinsertio, arthroscopos 
58140 Medialisatio patellae 
58141 Reinsertio lig. patellae 
58142 Reinsertio tendinis quadricipitis fem. 
58143 Impressio kiemelés térden, arthroscopos 
5814C Oldalszalag varrat 
5814D Oldalszalag reinsertio 
5814M Ficat plastica 
5814N Green műtét 
5814P Térdizületi porc-csont allographt osteochondr.diss 
5814R Térdizületi porc-csont autographt osetochondr.diss 
5814U Arthroscopos keresztszalag pótlás /Arthex műszer készlettel/ 
58308 Retinaculum bemetszés (térd) 
58318 Bennett műtét 
58325 Térdtáji ganglion exstirpatio 
58341 Bursa praepatellaris exstirpatio 
5837I Bennett műtét + rectus eredés leválasztás 
5837M Térd flexor tenotomia 
5837N Térd flexor tenotomia+capsulotomia post. 
5837P Térd flexor tenotomia+capsulot.post.+gastrocnemius 
82043 Repositio obtecta fr. patellae 
82097 Arthroscopos labrum refixatio 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 387C Felső végtag (kivéve: kéz) műtétei 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
D1600 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak jóindulatú daganata 
D4806 Lapocka és felső végtag hosszú csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
M7500 A váll adhaesiv capsulitise 
M7510 Rotator köpeny syndroma 
M7520 Biceps tendinitis 
M7530 A váll calcificaló tendinitise 
M7550 Váll-bursitis 
M8701 Idiopathiás asepticus csontelhalás válltájék 
M8702 Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar 
M8703 Idiopathiás asepticus csontelhalás alkar 
M8711 Gyógyszer okozta csontelhalás válltájék 
M8712 Gyógyszer okozta csontelhalás felkar 
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M8713 Gyógyszer okozta csontelhalás alkar 
M8721 Posttraumás csontelhalás válltájék 
M8722 Posttraumás csontelhalás felkar 
M8723 Posttraumás csontelhalás alkar 
M8731 Egyéb másodlagos csontelhalás válltájék 
M8732 Egyéb másodlagos csontelhalás felkar 
M8733 Egyéb másodlagos csontelhalás alkar 
M8781 Egyéb csontelhalás válltájék 
M8782 Egyéb csontelhalás felkar 
M8783 Egyéb csontelhalás alkar 
M8791 Csontelhalás, k.m.n. válltájék 
M8792 Csontelhalás, k.m.n. felkar 
M8793 Csontelhalás, k.m.n. alkar 
M9210 A singcsont és orsócsont juvenilis osteochondrosisa 
Q7140 Az orsócsont megrövidülése 
Q7150 A singcsont megrövidülése 
S4000 A váll és felkar zúzódása 
S4200 Kulcscsont-törés 
S4210 Lapocka-törés 
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 
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 
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 
S4690 A váll és felkar k.m.n. izmának és inának sérülése 
S47H0 A váll és felkar összenyomatása 
S4980 A váll és felkar egyéb megnevezett sérülései 
S5000 A könyök zúzódása 
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 
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 
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S5340 A könyök rándulása és húzódása 
S5970 A könyök és alkar többszörös sérülése 
S5980 Az alkar egyéb meghatározott sérülései 
S5990 Az alkar k.m.n. sérülése 
T0320 A felső végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis 
50433 Adhaesiolysis plexus brachialis 
57810 Osteotomia humeri 
57811 Osteotomia ulnae 
5781G Osteotomia scapulae 
5781K Osteotomia radii 
57843 Radius fej resectio 
57844 Ulna fej resectio 
57845 Ulna proc. styl. resectio 
57846 Humerus fej eltávolítás 
57848 Proc.styl.radii resectio 
57891 Végtaghosszabbítás - alkaron 
5792T Típusos radius törés inlay plasztikája 
57960 Humerus prox. vég többszörös törés osteosinthesise 
57961 Humerus distalis vég ellátás többszörös törésnél 
58180 Arthroplastica vállon 
58181 Labrum glenoidale reinsertio 
58182 Resectio claviculae et plastica acromion 
58183 Rotatorköpeny reconstructio 
58184 Nicola műtét 
58185 Putti-Platt műtét 
58186 Bankart műtét 
58187 Weber osteotomia 
58188 Lange műtét 
58189 Eden-Hybinett műtét 
58190 Ligamentum annulare-varrat 
58191 Ligamentum collaterale ulnare  varrat 
58192 Ligamentum collaterale radiale varrat 
5819A Resectio ulnae 
5819B Ulnavég rövidítés 
84710 Olecranon extensio 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 388A Lábműtétek 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
D1630 Az alsó végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 
D4805 Alsó végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
M2010 Hallux valgus (szerzett) 
M2020 Hallux rigidus 
M2030 Öregujj egyéb deformitása (szerzett) 
M2040 Egyéb kalapácsujj(ak) (szerzett) 
M2050 A lábujj(ak) egyéb deformitása (szerzett) 
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M2100 Valgus deformitás, m.n.o. 
M2110 Varus deformitás, m.n.o. 
M6700 Achilles ín rövidülés (szerzett) 
M7730 Calcaneus sarkantyú 
M7750 A lábfej egyéb enthesopathiája 
M8707 Idiopathiás asepticus csontelhalás boka és lábfej 
M8717 Gyógyszer okozta csontelhalás boka és lábfej 
M8727 Posttraumás csontelhalás boka és lábfej 
M8737 Egyéb másodlagos csontelhalás boka és lábfej 
M8787 Egyéb csontelhalás boka és lábfej 
M8797 Csontelhalás, k.m.n. boka és lábfej 
M9260 A lábtő juvenilis osteochondrosisa 
M9270 A lábközépcsontok juvenilis osteochondrosisa 
M9280 Egyéb, meghatározott juvenilis osteochondrosis 
Q6600 Dongaláb (pes equinovarus) 
Q6610 Pes calcaneovarus 
Q6620 A lábközépcsontok varus állása 
Q6630 A lábak egyéb, varus jellegű veleszületett rendellenességei 
Q6640 Pes calcaneovalgus 
S8600 Az Achilles-ín sérülése 
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 
T0330 Az alsó végtag(ok) több tájékának ficama, rándulása és húzódása 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
5781C Osteotomia calcanei 
5781F Osteotomia metatarsi 
57820 Schede műtét 
57821 Osteotomia sec.Brandes 
57822 Mayo műtét hallux valgus miatt 
57823 Wilson műtét + csavaros osteosynth. 
57824 Metatarsus I. fej plastica 
57825 Helal műtét (I-II-IV) 
57826 Helal műtét (részleges) 
57827 Metatarsus II-V fej plastica 
57829 Hallux valgus miatt osteotomia 
57840 Osteotomia digiti seu metatarsi 
57841 Evans műtét 
57842 Resectio cuneiformis tarsalis 
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57855 Talus exstirpatio 
58130 Külbokaszalag varrat 
58131 Külbokaszalag plastica 
58174 Ujjizületi protézis beültetés 
5831L Achillotomia 
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior 
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale 
5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot. 
5831R Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+talus 
5831S Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib.post. transpos 
58342 Sinus tarsi excochleatio 
58343 Lábháti ganglion exstirpatio 
58344 Bokatáji ganglion exstirpatio 
58345 Dupuytren plantaris excisio 
58369 Distalisatio musc. tibialis ant. 
5837H Achilles in ruptura reconstructio 
58450 Amputatio digiti pedis 
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis 
58460 Amputatio pedis 
58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis 
58462 Exarticulatio intertarsalis 
58463 Exarticulatio talo-calcanealis 
58464 Exarticulatio talo-cruralis 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58530 Reamputatio, lábon 
82052 Repositio obtecta fr. malleoli 
82053 Repositio obtecta fr. metatarsi 
84714 Calcaneus extensio 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 389A Kéz, csukló nagyobb műtétei 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
D1610 A felső végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 
D4807 Felső végtag rövid csontjainak bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
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. 
M2000 Kézujj(ak) deformitása 
M7200 A fascia palmaris fibromatosisa [Dupuytren] 
M8704 Idiopathiás asepticus csontelhalás kéz 
M8714 Gyógyszer okozta csontelhalás kéz 
M8724 Posttraumás csontelhalás kéz 
M8734 Egyéb másodlagos csontelhalás kéz 
M8784 Egyéb csontelhalás kéz 
M8794 Csontelhalás, k.m.n. kéz 
M9220 A kéz juvenilis osteochondrosisa 
Q6810 A kéz veleszületett deformitása 
Q6990 Polydactylia, k.m.n. 
Q7110 A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével 
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Q7160 Rákolló-kéz 
S6200 A kéz sajkacsontjának törése 
S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 
S6220 Az első metacarpus törése 
S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 
S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 
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 
S6840 A kéz traumás csonkolása a csukló szintjében 
S6980 A csukló és kéz egyéb meghatározott sérülései 

ÉS TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
5789A Ék osteotomia és csonthosszabítás kézen 
5789B Ujj hosszabbítás, autológ csontléc beültetéssel 
5789C Ujj hosszabbítás, distractorral 
58116 Rész arthrodesis, carpalis csontokon és rad. carp. izület 
58117 Navicularae álizület megoldása, csontátültetéssel és Herbert csavarral 
5817A Matti műtét és Ender lemez 
5817B Graner műtét 
5818C Szalagplastica carpalis csontokon 
58231 Aponeurectomia totalis manus 
58242 Extensor ín reconstructio, kézen 
58243 Flexor ín reconstructio, kézen 
58250 Izomtransplantatio kézen 
58251 Íntransplantatio kézen 
58252 Íntransplantatio kézen, autolog 
58253 Íntransplantatio kézen, homológ 
58254 Íntransplantatio kézen, szilikon rúd beültetés 
58255 Ínáthelyezés kézen 
58256 Ín antepositio kézen 
58257 Ín retropositio kézen 
58260 Hüvelykujj reconstructio, hüvelyk-képzés 
58261 Pollicisatio 
58263 Phalangisatio 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58265 Ujjtranspositio kézen 
58266 Hiányzó ujj pótlás 
58270 Opponens-plastica kézen 
58280 Tendofixatio manus, tenodesis 
58281 Ínmeghosszabítás kézen 
58282 Ínmegrövidítés kézen 
58283 Kézkeskenyítés 
58284 Kézsugár eltávolítás 
58285 Kézsugár centralisatio 
58286 Syndactylia csontos szétválasztása, kézen 
58287 Hasadt kéz reconstructio 
58288 Kéz gigantismus plastica 
58289 Syndactilia csontos szétválása, kézen 
58290 Pulley varrat 
58291 Pulley plastica 
58292 Pulley advancement 
58293 Adhaesiolysis manus 
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58294 Fogó kéz kialakítása, sugár transpositióval 
58295 Kéz centralisatio 

  **** 08 389B Kéz, csukló, láb kisebb műtétei 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
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. 
M2000 Kézujj(ak) deformitása 
M2120 Flexiós deformitás 
M2150 Szerzett karomállású kéz, tuskókéz, karomállású láb, tuskóláb 
M2180 A végtagok egyéb, meghatározott szerzett deformitásai 
M2190 Szerzett végtag deformitás, k.m.n. 
M2400 Szabad test az izületben 
M6530 Pattanó ujj 
M7200 A fascia palmaris fibromatosisa [Dupuytren] 
M7700 Epicondylitis medialis 
M7710 Epicondylitis lateralis 
M8704 Idiopathiás asepticus csontelhalás kéz 
M8714 Gyógyszer okozta csontelhalás kéz 
M8724 Posttraumás csontelhalás kéz 
M8734 Egyéb másodlagos csontelhalás kéz 
M8784 Egyéb csontelhalás kéz 
M8794 Csontelhalás, k.m.n. kéz 
M9220 A kéz juvenilis osteochondrosisa 
Q6810 A kéz veleszületett deformitása 
Q6990 Polydactylia, k.m.n. 
Q7020 Összenőtt lábujjak 
Q7030 Úszóhártyás lábujjak 
Q7040 Polysyndactylia 
Q7090 Ujjak összenövése, k.m.n. 
S6200 A kéz sajkacsontjának törése 
S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 
S6220 Az első metacarpus törése 
S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 
S6250 A hüvelykujj törése 
S6260 A kéz egyéb ujjának törése 
S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 
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 
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 
S6890 A csukló és kéz traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 
S6980 A csukló és kéz egyéb meghatározott sérülései 
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TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
50432 Carpal tunnel felszabadítás 
57812 Osteotomia metacarpi 
5781F Osteotomia metatarsi 
5781N Osteotomia s. Hohmann 
58090 Capsulographia articulationis manus 
58172 Csuklószalag reinsertio 
58201 Kéz lágyrészének feltárása 
58203 Ínhüvelyi bemetszés 
58204 Idegentest eltávolítás kézből 
58210 Izomelválasztás, kézen 
58211 Tendolysis, kézen 
58220 Reconstructio musc. manus 
58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti) 
58222 Reconstructio vaginae tendinis manus 
58230 Aponeurectomia partialis manus 
58240 Feszítő ín varrata kézen 
58241 Flexor ín varrat kézen 
58244 Pull out wire rögzítés 
58246 Extensor ín reinsertio, kézen 
58247 Flexor ín reinsertio kézen 
58248 Palmar plate reinsertio 
58405 Amputatio digiti post amputationem traumaticam 
81871 Számfeletti ujj eltávolítása 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS ("C" BEAV. VAGY "D" BEAV.)) 

  **** 08 389C Kéztáji panaritiumok 

BETEGSÉGEK 
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 
M6500 Ínhüvely tályog 
M6510 Egyéb fertőzéses tendinitis (synovitis) 
M6511 Tendovaginitis, tendovaginitis purulenta 
M6512 Mélytenyéri phlegmone 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58904 Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén) 

ÉS ANAESTESIA KÓDOK 
8888A Plexus érzéstelenítés 
8889A Narcosis iv./im. első 15' 
8889B Maszkos inhalációs anesztézia első 30' 
8889C Inhalaciós anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra 
8889E TIVA endotracheális intubációval első 1 óra 
8889M TIVA maszkkal első 1 óra 
88916 Vezetéses érzéstelenítés egy kéz- vagy lábujjon 

  **** 08 390C Lágyrészműtétek 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csipô 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. 
M2300 A meniscus cystosus elváltozása 
M2310 Discoid meniscus (veleszületett) 
M2320 A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt 
M2330 Egyéb meniscus elváltozások 
M2350 A térdizület krónikus instabilitása 
M2360 A térdizület szalagjainak egyéb spontán szakadása 
M2380 A térd egyéb belső zavarai 
M2390 A térd belső zavara, k.m.n. 
M2470 Protrusio acetabuli 
M6020 A lágyrészek idegentest-granulomája, m.n.o. 
M6100 Traumás eredetű myositis ossificians 
M6200 Izom-diastasis 
M6210 Az izmok egyéb (nem traumás) repedése 
M6220 Az izmok ischaemiás infarctusa 
M6610 Synovialis ruptura 
M6620 Az extensor inak spontán rupturája 
M6630 A flexor inak spontán rupturája 
M6640 Egyéb inak spontán rupturája 
M6730 Átmeneti synovitis 
M7060 Trochanter táji bursitis 
M7070 A csípő egyéb bursitisei 
M7120 A poplitealis árok synovialis cystája [Baker] 
M7130 A bursák egyéb cystái 
M7140 Calcium-lerakódás a bursában 
M7230 Nodularis fasciitis 
M7240 Pseudosarcomatosus fibromatosis 
M7250 Fasciitis, m.n.o. 
M7280 Egyéb fibroblastos rendellenességek 
R2940 Kattanó csípőizület 
S4220 A humerus proximális végének törése 
S4300 A váll ficama 
S4340 A vállizület rándulása és húzódása 
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 
S4680 A váll és felkar egyéb izmainak és inainak sérülése 
S4690 A váll és felkar k.m.n. izmának és inának sérülése 
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 
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 



 
 
 
 
 
312  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

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 
S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 
S6300 A csukló ficama 
S6330 A csukló szalagjának traumás szakadása 
S6350 A csukló rándulása és húzódása 
S6370 A kéz k.m.n. részeinek rándulása húzódása 
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 
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 
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 
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 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "D" 
58092 Syndesmosis fibulo-tibialis varrat 
58093 Syndesmosis fibulo-tibialis reinsertio 
58094 Syndesmosis fibulo-tibialis állítócsavarozás 
58185 Putti-Platt műtét 
58190 Ligamentum annulare-varrat 
58191 Ligamentum collaterale ulnare  varrat 
58192 Ligamentum collaterale radiale varrat 
58307 Tractus iliotibialis incisio 
58309 Tenotomia capsulotomiamque m.abductoris hallucis 
5830A Flex. hallucis longus tenotomia 
5830B Tenotomia musculi extensoris hallucis longus 
5831A Extensor antebrachii leválasztás 
5831B Flexor antebrachii leválasztás, distalisatio 
5831C Pronator leválasztás 
5831D Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris 
5831E Tenotomia musculi adductoris femoris aperta 
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5831F Iliopsoas tenotomia 
5831G Spina il.ant.inf. leválasztás, adductor tenotomia 
5831H Spina il.ant.inf. izom leválasztás 
5831I Quadriceps fem. tenotomia 
5831K Gastrocnemius aponeurotomia 
5831L Achillotomia 
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior 
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale 
5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot. 
5831R Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+talus 
5831S Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib.post. transpos 
5831T Alkari hajlító izmok desinsertiója (Gosset) 
58322 Baker-cysta eltávolítása 
58325 Térdtáji ganglion exstirpatio 
58342 Sinus tarsi excochleatio 
58343 Lábháti ganglion exstirpatio 
58344 Bokatáji ganglion exstirpatio 
58345 Dupuytren plantaris excisio 
58369 Distalisatio musc. tibialis ant. 
5836A Miller műtét 
5836B Transpositio musc. flexoris   ad tend. Achillesi 
5836C Transpositio musc. extensoris ad tend. Achillesi 
5836D Transplantatio musc. peronei 
5836E Transplantatio musc. tibialis ant. 
5837K Eggers műtét 
5837L Eggers műtét + capsulotomia post. 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58953 Hajlító izom-motor képzés, latissimus dors. lebeny transp 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 390E Nagyenergiájú lökéshullám kezelés álízületeknél és protézis lazulásnál, nagy csöves csontok, gerinc, 
medence, sarokcsont esetén 

BETEGSÉGEK 
M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 
M9620 Besugárzás utáni kyphosis 
M9630 Postlaminectomiás kyphosis 
M9650 Besugárzás utáni scoliosis 
M9660 Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
39422 Nagyenergiájú lökéshullám kezelés álizületeknél és protézislazulásnál, nagy csöves csontok, gerinc, medence, 

sarokcsont esetén 

  **** 08 390F Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok eltávolítása 

BETEGSÉGEK 
M6740 Ganglion 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti) 
58325 Térdtáji ganglion exstirpatio 
58343 Lábháti ganglion exstirpatio 
58344 Bokatáji ganglion exstirpatio 
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  **** 08 390G Percután tűzés és kisebb izom és ín műtétek 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
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. 
M4300 Spondylolysis 
M4310 Spondylolisthesis 
M4330 Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 
M4340 Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 
M4700 Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 
M4710 Egyéb spondylosis myelopathiával 
M4720 Egyéb spondylosis radiculopathiával 
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. 
M5000 Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 
M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 
M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 
M5100 Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 
M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 
M5120 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 
M8705 Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor 
M8715 Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor 
M8725 Posttraumás csontelhalás medence és tompor 
M8735 Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor 
M8785 Egyéb csontelhalás medence és tompor 
M8795 Csontelhalás, k.m.n. medence és tompor 
M9100 A medence juvenilis osteochondrosisa 
M9110 A combfej juvenilis osteochondrosisa [Legg-Calvé-Perthes] 
M9120 Coxa plana 
M9180 Egyéb juvenilis csípő és medence osteochondrosis 
M9190 Juvenilis csípő és medence osteochondrosis, k.m.n. 
M9300 A combcsont proximalis epiphysisének elcsúszása (nem traumás eredetű) 
M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 
M9630 Postlaminectomiás kyphosis 
M9640 Műtét utáni lordosis 
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 
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M9970 Az intervertebralis foramenek kötőszövetes és discus okozta szűkülete 
Q6500 A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója 
Q6510 A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója 
Q6530 A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója 
Q6540 A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója 
Q6580 A csípő egyéb veleszületett deformitásai 
Q6830 A combcsont veleszületett görbülete 
Q7240 A combcsont megrövidülése 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 
S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3220 A farokcsont törése 
S3240 Az acetabulum törése 
S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
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 

ÉS TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK 
57900 Percutan tűzés 
58000 Arthrotomia 
58001 Arthrotomia és drainage 
58310 Izomeredés leválasztás, részleges 
58312 Íntapadás leválasztás 
58313 Izomtapadás leválasztás 
58316 Izomeltolás 
58317 Íneltolás 
58330 Izom, ín kiirtás 
58332 Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia 
58333 Izomfelszabadítás 
58363 Izomeredés reinsertio 
58364 Izomtapadás reinsertio 
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58365 Ínreinsertio 

  **** 08 3910 Többszörös ortopédiai műtétek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
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. 
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. 
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 
M2010 Hallux valgus (szerzett) 
M2020 Hallux rigidus 
M2030 Öregujj egyéb deformitása (szerzett) 
M2040 Egyéb kalapácsujj(ak) (szerzett) 
M2050 A lábujj(ak) egyéb deformitása (szerzett) 
M6240 Izomcontractura 
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) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
57813 Osteotomia femoris pro varisatione et derotatione 
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57814 Osteotomia femoris pro valgisatione 
57815 Osteotomia femoris pro correctionem, beékelt 
57816 Osteotomia femoris intertroch. pro medialisatione 
57817 Osteotomia femoris intertr.varus valg.flex.hyperext. 
57818 Osteotomia femoris sec. Imhauser 
57819 Osteotomia femoris supracond. varus valg.hyperext. 
5781H Os tibiale ext.levésés, m.tib.post transfer 
57855 Talus exstirpatio 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5831C Pronator leválasztás 
5831D Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris 
5831E Tenotomia musculi adductoris femoris aperta 
5831F Iliopsoas tenotomia 
5831G Spina il.ant.inf. leválasztás, adductor tenotomia 
5831H Spina il.ant.inf. izom leválasztás 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5831L Achillotomia 
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior 
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale 
5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot. 
5831R Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+talus 
5831S Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib.post. transpos 
5836D Transplantatio musc. peronei 
5836E Transplantatio musc. tibialis ant. 
5837G Retropositio musc. adductoris longi 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5837M Térd flexor tenotomia 
5837N Térd flexor tenotomia+capsulotomia post. 
5837P Térd flexor tenotomia+capsulot.post.+gastrocnemius 

LEGALÁBB 3 BEAV. CSOPORTBÓL 1-1 DB BEAVATKOZÁS 

  **** 08 3920 Amputáció vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt, kivéve a kéz-, lábujjakat 

BETEGSÉGEK 
C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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. 
S5800 A könyök traumás amputatiója 
S5810 Az alkar traumás amputatiója 
S5890 Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 
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 
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 
S8800 A térd traumás csonkolása 
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S8810 A lábszár traumás csonkolása 
S8890 A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n. 
S9800 A láb traumás csonkolása a boka szintjében 
S9830 A láb egyéb részeinek traumás csonkolása 
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. 
T1360 Az alsó végtag traumás amputatiója, szint k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58406 Amputatio extremitatis superioris post amputationem traumaticam 
58407 Amputatio manus post amputationem traumaticam 
58408 Amputatio genus, cruris, pedis post amputationem traumaticam 
58409 Amputatio coxae femoris post amputationem traumaticam 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58440 Exarticulatio humeroscapularis 
58441 Exarticulatio thoraco-humero scapularis 
58460 Amputatio pedis 
58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis 
58462 Exarticulatio intertarsalis 
58463 Exarticulatio talo-calcanealis 
58464 Exarticulatio talo-cruralis 
58470 Amputatio cruris 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58480 Amputatio femoris 
58481 Exarticulatio genus 
58490 Amputatio abdominopelvicus 
58491 Exarticulatio coxae 
58492 Hemipelvectomia 
58520 Reamputatio, felső végtagon 
58530 Reamputatio, lábon 

  **** 08 3930 Kéz-, lábujjak amputációja vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek miatt 

BETEGSÉGEK 
C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
Q7210 A comb és lábszár veleszületett hiánya, a lábfej meglétével 
S6820 Két vagy több kézujj kizárólagos traumás csonkolása 
S6830 Kézujj vagy részeinek, csukló, kéz egyéb részeinek együttes csonkolása 
S9810 Egy lábujj traumás csonkolása 
S9820 Két vagy több lábujj traumás csonkolása 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58400 Amputatio digiti manus 
58401 Amputatio digitorum manus 
58404 Exarticulatio kézujjon 
58405 Amputatio digiti post amputationem traumaticam 
58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam 
58411 Amputatio pollicis 
58412 Amputatio pollicis secundarius 
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis 
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58450 Amputatio digiti pedis 
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis 
58510 Reamputatio kézujjon 

  **** 08 3940 Bőrátültetés (nem érnyeles) izom, kötőszövet nyílt sebe esetén 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58925 Vándoroltatott szabadlebeny 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
58937 Távoli nyeleslebeny 
58938 Kettős nyeleslebeny 
58940 Hengerlebeny, egyszerű 
58941 Hengerlebeny, vándoroltatott 
58950 Keresztezett bőrpótlás 
58951 Zseblebeny 
58953 Hajlító izom-motor képzés, latissimus dors. lebeny transp 
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése 

  **** 08 3950 Érnyeles bőrátültetés izom, kötőszövet nyílt sebe esetén 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 

  **** 08 3960 Belső rögzítő eszközök eltávolítása a csípőből, a femurból 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BETEGSÉGEK "B" 
M8705 Idiopathiás asepticus csontelhalás medence és tompor 
M8715 Gyógyszer okozta csontelhalás medence és tompor 
M8725 Posttraumás csontelhalás medence és tompor 
M8735 Egyéb másodlagos csontelhalás medence és tompor 
Q6500 A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója 
Q6510 A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója 
Q6530 A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója 
Q6540 A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója 
Q6580 A csípő egyéb veleszületett deformitásai 
S3230 A csípőlapát törése 
S3240 Az acetabulum 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 
S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 
S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
52362 Endossealis implantatum eltávolítása 
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57882 Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót) 
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 
83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás 
8362A Velőűrszeg eltávolítás + öblítő drainage 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
58154 Csípő prot. eltávolítás (cementes) 
58155 Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli) 

("A" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 08 3965 Belső fémrögzítés eltávolítása gerincből 

BETEGSÉGEK 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 
S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3220 A farokcsont törése 
S3250 A szeméremcsont törése 
S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 
S3330 Az ágyéki csigolya és medence egyéb és k.m.n. részéinek ficama 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
57882 Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót) 
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 

  **** 08 398A Artroszkópia 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
M1200 Krónikus postrheumás arthropathia [Jaccoud] 
M1210 Kaschin-Beck betegség 
M1220 Villonodularis synovitis (pigmentált) 
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. 
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M2200 A térdkalács visszatérő (habitualis) dislocatiója 
M2210 A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója 
M2220 Patellofemoralis rendellenességek 
M2230 A térdkalács egyéb zavarai 
M2240 Chondromalacia patellae 
M2280 A térdkalács egyéb rendellenességei 
M2290 Térdkalács rendellenesség, k.m.n. 
M2300 A meniscus cystosus elváltozása 
M2310 Discoid meniscus (veleszületett) 
M2320 A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt 
M2330 Egyéb meniscus elváltozások 
M2340 Szabad test a térdizületben 
M2350 A térdizület krónikus instabilitása 
M2360 A térdizület szalagjainak egyéb spontán szakadása 
M2380 A térd egyéb belső zavarai 
M2390 A térd belső zavara, k.m.n. 
M2400 Szabad test az izületben 
M8702 Idiopathiás asepticus csontelhalás felkar 
M8706 Idiopathiás asepticus csontelhalás lábszárcsont 
M8712 Gyógyszer okozta csontelhalás felkar 
M8716 Gyógyszer okozta csontelhalás lábszárcsont 
M8722 Posttraumás csontelhalás felkar 
M8726 Posttraumás csontelhalás lábszárcsont 
M8732 Egyéb másodlagos csontelhalás felkar 
M8736 Egyéb másodlagos csontelhalás lábszárcsont 
M8782 Egyéb csontelhalás felkar 
M8786 Egyéb csontelhalás lábszárcsont 
M8792 Csontelhalás, k.m.n. felkar 
M8796 Csontelhalás, k.m.n. lábszárcsont 
M9200 A felkarcsont juvenilis osteochondrosisa 
M9230 A felső végtag egyéb juvenilis osteochondrosisa 
Q6820 A térd veleszületett deformitása 
Q7410 A térd veleszületett rendellenessége 
S8200 A térdkalács (patella) 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 
S8370 A térd komplex sérülése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16970 Arthroscopia 
16971 Arthroscopia csuklón 
16972 Arthroscopia könyökön 
16973 Arthroscopia vállon 
58023 Arthroscopos Pridie fúrások 
58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos 
58044 Meniscectomia totalis, arthroscopos 
58046 Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos 
58047 Shaver műtét (térd), arthroscopos 
58050 Synovectomia partialis, arthroscopos 
58053 Plica eltávolítás, arthroscopos 
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58054 Arthroscopos műtét (kivéve térdizület) 
58059 Boka, váll, térdizületi arthroscopos debridement 

  **** 08 399B Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek egyéb műtétei 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "A" 
A1800 A csontok és izületek gümőkórja 
A3980 Egyéb meningococcus okozta fertőzések 
A6660 Csont és izületi framboesiás laesiók 
C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata 
C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
D1690 Csont és izületi porc jóindulatú daganata, k.m.n. 
D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban 
D4800 Csont és izületi porc bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D8610 Nyirokcsomó sarcoidosis 
I7760 Arteritis, nem-meghatározott 
L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
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 
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. 
M0500 Felty-syndroma 
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. 
M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás 
M1000 Idiopathiás köszvény 
M1010 Ólom-kiváltotta köszvény 
M1020 Gyógyszer-kiváltotta köszvény 
M1030 Vesefunkció-károsodás okozta köszvény 
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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. 
M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 
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. 
M1900 Egyéb elsődleges arthrosis 
M1910 Egyéb izületek posttraumás arthrosisa 
M1920 Egyéb másodlagos arthrosis 
M1980 Egyéb, meghatározott arthrosis 
M1990 Arthrosis, 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 
M2460 Ízületi ankylosis 
M2500 Haemarthros 
M2510 Ízületi sipoly 
M2520 Lötyögő izület 
M2530 Az izület egyéb instabilitása 
M2570 Csontnövedék (osteophyta) 
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 
M3120 Letális midline granuloma 
M3130 Wegener-féle granulomatosis 
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 
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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] 
M3580 A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége 
M3590 A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n. 
M7780 Egyéb enthesopathiák, m.n.o. 
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 
M8150 Idiopathiás osteoporosis 
M8160 Lokalizált osteoporosis [Lequesne] 
M8180 Egyéb osteoporosis 
M8190 Osteoporosis, k.m.n. 
M8191 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis 
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 
M8390 Felnőttkori csontlágyulás, k.m.n. 
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M8400 Rosszul illeszkedve gyógyult csonttörés 
M8410 Össze nem forrt csonttörés [álizület] 
M8440 Pathologiás csonttörés, m.n.o. 
M8500 Fibrosus dysplasia (egy csonton) 
M8530 Osteitis condensans 
M8540 Solitaer csontcysta 
M8550 Aneurysmalis csontcysta 
M8560 A csont egyéb cystái 
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. 
M8700 Idiopathiás asepticus csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8710 Gyógyszer okozta csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8720 Posttraumás csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8730 Egyéb másodlagos csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8780 Egyéb csontelhalás többszörös lokalizáció 
M8790 Csontelhalás, k.m.n. többszörös lokalizáció 
M8880 Egyéb csontok Paget-kórja 
M8890 A csont Paget-kórja, k.m.n. 
M8910 Epiphysealis block 
M8940 Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia 
M8950 Osteolysis 
M9290 Juvenilis osteochondrosis, k.m.n. 
M9310 Felnőttkori Kienböck-betegség 
M9320 Osteochondritis dissecans 
M9380 Egyéb meghatározott osteochondropathiák 
M9390 Osteochondropathia, k.m.n. 
M9400 Chondrocostalis junctio syndroma [Tietze] 
M9410 Visszatérő polychondritis 
M9420 Porclágyulás 
M9430 Chondrolysis 
M9480 Egyéb meghatározott porcrendellenességek 
M9490 Porcrendellenesség, k.m.n. 
M9580 A csont izomrendszer egyéb meghatározott, szerzett deformitásai 
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. 
Q7430 Arthrogryposis multiplex congenita 
Q7520 Hypertelorismus 
Q7750 Dysplasia diastrophica 
Q7760 Chondroectodermalis dysplasia 
Q7770 Spondyloepiphysealis dysplasia 
Q7780 Egyéb osteo-chondrodysplasia növekedési defektussal 
Q7850 Metaphysis dysplasia 
Q7860 Veleszületett multiplex exostosisok 
Q7880 Egyéb meghatározott osteochondrodysplasiák 
R2270 Körülírt duzzanat, képlet több helyen 
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T0290 Többszörös törések, k.m.n. 
T8590 Belső protetikus eszközök-implantatumok-graftok k.m.n. szövődményei 

BETEGSÉGEK "B" 
M3110 Thromboticus microangiopathia 

TESTTÁJÉKOT NEM MEGHATÁROZÓ BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
58372 Fasciaplastica 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
54130 Splenectomia 
54138 Splenectomia seu res. lienis laparoscopica 
54139 Splenectomia seu res.lienis laparosc.c.conversione 

("A" DIAGN. ÉS ["C" BEAV. VAGY "D" BEAV.]) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "E" BEAV.) 

  **** 08 399C Medencetörések műtéti kezeléssel 

BETEGSÉGEK "A" 
S3210 A keresztcsont törése 
S3230 A csípőlapát törése 
S3240 Az acetabulum törése 
S3250 A szeméremcsont törése 
S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 
S3340 A szeméremcsont izületének traumás repedése 
S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 
S7800 A csípőizület traumás csonkolása 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
57911 Acetabulum törés rögzítése 
57912 Csípőlapát törés rögzítés /lemez,csavar / 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
58095 Symphysis rögzítése 
5810F Fixateur interne alkalmazása 
5812F Sacroiliacalis izület csavaros rögzítése 
5812G Sacroiliacalis izület lemezes rögzítése 
5812H Medence fixateur externnel synthesis 
83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
58118 Herbert-csavarozás 

ESZKÖZÖK "D" 
01315 Nagy Herbert csavar 

"A" DIAGN. ÉS ("B" BEAV. VAGY ("C" BEAV. ÉS "D" ESZKÖZ)) 

  **** 08 399F Vázizomrendszeri és kötőszöveti betegségek kisműtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
57831 Exostosis levésés 
57849 Csontfragmentum eltávolítás 
5784A Ectopiás csont kiirtása 
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5784B Csontcsőr levésés 
58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése 

  **** 08 400C Scoliosis műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58037 Anterior liberalizáció instrum. nélkül 
5810Q Scoliosis korrekció, sublaminaris hurkolással 
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel 
5810T Gerinc osteotomia post. 
5810X Hátsó desis instr. nélkül 
5810Y Hátsó hemi-arthrodesis 

ÉS ESZKÖZÖK 
01010 Scoliosis implantátum 

  **** 08 401C Scoliosis kombinált műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58038 Anterior liberalizáció + 1-3 szegm. instrumentummal 
58039 Anterior liberalizáció + 4 vagy több szegm. instrumentummal 
5810U Gerinc osteotomia ant. 
5810V Blokk csigolya eltávolítás 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel 
5810T Gerinc osteotomia post. 
5810X Hátsó desis instr. nélkül 
5810Y Hátsó hemi-arthrodesis 

ÉS ESZKÖZÖK 
01010 Scoliosis implantátum 

  **** 08 4020 Combcsonttörések 

BETEGSÉGEK 
S7220 Subtrochantericus törés 
S7230 A combcsont testének törése 
S7240 A combcsont distalis törése 
S7270 A combcsont többszörös törése 
S7280 A combcsont egyéb részeinek törései 

  **** 08 4030 Medence-, csípőtörések 

BETEGSÉGEK 
S3210 A keresztcsont törése 
S3230 A csípőlapát törése 
S3240 Az acetabulum törése 
S3250 A szeméremcsont törése 
S7200 A combnyak törése 
S7210 Pertrochanter törés 
S7290 A combcsont k.m.n. részének törése 
S7800 A csípőizület traumás csonkolása 
S7810 Csípő és térd közötti traumás csonkolás 
S7890 A csípő és comb traumás csonkolása a szint meghatározása nélkül 
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  **** 08 405A Osteomyelitis 

BETEGSÉGEK 
M4620 A csigolya osteomyelitise 
M4630 A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 
M4640 Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 
M4650 Egyéb fertőzéses spondylopathiák 
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. 

  **** 08 4060 Patológiás törések, a vázizomrendszer, a kötőszövet rosszindulatú daganatai 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 
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, csipô 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. 
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 
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
M3120 Letális midline granuloma 
M3130 Wegener-féle granulomatosis 
M8440 Pathologiás csonttörés, m.n.o. 

  **** 08 4070 Szisztémás autoimmun betegségek cyclosporin kezeléssel, társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
D8411 C1 esterase gátló (C1-INH) hiány 
D8419 Komplement komponens deficiencia 
E2001 Autoimmun hypoparathyreosis 
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E2009 Idiopathiás hypoparathyreosis k.m.n. 
E2711 Addison-kór 
E2712 Autoimmun adrenalititis 
E2719 Primer mellékvesekéreg elégtelenség k.m.n. 
E2831 Autoimmun oophoritis 
E2839 Primer petefészek elégtelenség k.m.n. 
E2911 Autoimmun testicularis hypogonadismus 
E2919 Here hypofunctio k.m.n. 
H4411 Endogen uveitis 
H4419 Egyéb endophthalmitis k.m.n. 
I7300 Raynaud-syndroma 
I7301 Raynaud-syndroma, primer 
I7302 Raynaud-syndroma, secunder 
I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 
I7760 Arteritis, nem-meghatározott 
J8401 Alveolaris proteinosis 
J8409 Alveolaris és parietoalveolaris állapotok k.m.n. 
J8411 Idiopathiás tüdőfibrosis 
J8412 Alveolitis fibrotisans 
J8413 Hamman-Rich syndroma 
J8419 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibriosissal k.m.n. 
K7321 Lupoid hepatitis 
K9001 Glutén-szenzitív enteropathia 
K9009 Coeliakia k.m.n. 
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. 
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 
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 
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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 
M3560 Panniculitis recidivans [Weber-Christian] 
M3580 A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége 
M3590 A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
Minimum 4 napig a szakmai protokoll szabályai szerint 

92202 Immunszuppresszív terápia, Cyclosporin kezeléssel 

ÉS A TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELE 

  **** 08 408C Poliszisztémás autoimmun betegségek meghatározott (vagy súlyos) szervi érintettséggel 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
I7300 Raynaud-syndroma 
I7301 Raynaud-syndroma, primer 
I7302 Raynaud-syndroma, secunder 
I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 
M3000 Polyarteritis nodosa 
M3010 Polyarteritis tüdőérintettséggel [Churg-Strauss] 
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. 
M3320 Polymyositis 
M3390 Dermatopolymyositis, k.m.n. 
M3400 Progresszív szisztémás sclerosis 
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 
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ÉS TÁRSULT BETEGSÉGEK 
D5940 Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák 
D6930 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 
D6950 Másodlagos thrombocytopenia 
D7280 Fehérvérsejtek egyéb meghatározott rendellenességei 
G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n. 
G5870 Többszörös mononeuritis 
G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 
G9680 A központi idegrendszer egyéb meghatározott betegségei 
H4411 Endogen uveitis 
I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 
I3410 A kéthegyű billentyű prolapsusa 
I3420 Mitralis (billentyű) stenosis, nem rheumás 
I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete 
I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége 
I3520 Aorta (billentyű) szűkület billentyűelégtelenséggel 
I3580 Az aortabillentyű egyéb rendellenességei 
I4940 Egyéb és nem meghatározott extrasystole 
I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 
I7302 Raynaud-syndroma, secunder 
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 
I7730 Az ütőér fibromuscularis dysplasiája 
I8010 A vena femoralis gyulladása és thrombophlebitise 
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 
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 
J8419 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibriosissal k.m.n. 
J8480 Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek 
K2240 A nyelőcső dyskinesise 
L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 
L9580 Egyéb bőrre lokalizált vasculitisek 
M3320 Polymyositis 
M3390 Dermatopolymyositis, k.m.n. 
M3514 Antifoszfolipid syndroma, secunder 
M6080 Egyéb myositis 
N0180 Egyéb gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0380 Egyéb krónikus nephritis syndroma 
N0480 Egyéb nephrosis syndroma 
N12H0 Tubulo-interstialis nephritis, akutnak vagy krónikusnak k.m.n. 

  **** 08 408D Arthritisek meghatározott (vagy súlyos) szervi érintettséggel 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
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M0230 Reiter-betegség 
M0280 Egyéb reaktív arthropathiák 
M0500 Felty-syndroma 
M0530 Rheumatoid arthritis más szervek és szervrendszerek érintettségével 
M0590 Seropositiv rheumatoid arthritis, k.m.n. 
M0600 Seronegativ rheumatoid arthritis 
M0610 Felnőttkori kezdetű Still-betegség 
M0690 Rheumatoid arthritis, k.m.n. 
M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás 
M0810 Fiatalkori spondylitis ankylopoetica 
M0820 Szisztémás kezdetű juvenilis arthritis 
M0830 Fiatalkori seronegativ polyarthritis 
M1000 Idiopathiás köszvény 
M1090 Köszvény k.m.n. 
M1220 Villonodularis synovitis (pigmentált) 
M1230 Palindrom rheumatismus 
M1300 Polyarthritis, k.m.n. 
M45H0 Spondylitis ankylopoetica 
M4680 Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 

ÉS TÁRSULT BETEGSÉGEK 
D5210 Gyógyszer indukált folsavhiány anaemia 
D5940 Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák 
D6110 Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia 
D62H0 Akut vérzés utáni anaemia 
D6930 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 
D6950 Másodlagos thrombocytopenia 
D70H0 Agranulocytosis 
D8680 Sarcoidosis egyéb és kombinált lokalizációban 
E1050 Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 
E1060 Insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnevezett szövődményekkel 
E1150 Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 
E1160 Nem-insulin-dependens cukorbetegség egyéb megnev. szövődményekkel 
G4590 Átmeneti agyi ischaemiás attak (TIA) k.m.n. 
G5870 Többszörös mononeuritis 
G6190 Gyulladásos polyneuropathia k.m.n. 
G6280 Egyéb meghatározott polyneuropathiák 
G7240 Gyulladásos myopathia m.n.o. 
G7280 Egyéb meghatározott myopathiák 
H3010 Disszeminált chorioretinealis gyulladás 
H3080 Egyéb chorioretineális gyulladások 
H4411 Endogen uveitis 
I1390 Magasvérnyomás eredetű szív- és vesebetegség, k.m.n. 
I2550 Ischaemiás cardiomyopathia 
I2790 Pulmonalis szívbetegség, k.m.n. 
I3110 Idült constrictiv pericarditis 
I3180 A szívburok egyéb meghatározott betegségei 
I3500 Az aorta (billentyű) szűkülete 
I3510 Az aorta (billentyű) elégtelensége 
I38H0 Szívbelhártya-gyulladás, billentyű nem meghatározott 
I5140 Szívizomgyulladás, k.m.n. 
I64H0 Szélütés (stroke) nem vérzésnek vagy infarctusnak minősítve 
I7302 Raynaud-syndroma, secunder 
I7430 Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 
I8020 Az alsó végtagok mélyvénáinak gyulladása és thrombophlebitise 
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I81H0 Kapuvéna thrombosis 
I8200 Budd-Chiari-syndroma 
I8210 Thrombophlebitis migrans 
I8220 A vena cava emboliája és thrombosisa 
I8230 A vesevéna emboliája és thrombosisa 
I8903 Lymphoedema chronica 
J4400 Idült obstructiv tüdőbetegség heveny alsó légúti fertőzéssel 
J8419 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibriosissal k.m.n. 
J8480 Egyéb meghatározott interstitialis tüdőbetegségek 
J9610 Idült légzési elégtelenség 
K2100 Gastrooesophagealis reflux, oesophagitissel 
K2570 Gyomorfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2590 Gyomorfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2670 Nyombélfekély idült vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2690 Nyombélfekély nem heveny, nem idült, vérzés vagy átfúródás nélkül 
K5000 A vékonybél Crohn-betegsége 
K5010 A vastagbél Crohn-betegsége 
K5100 Enterocolitis ulcerosa (chronica) 
K5110 Ileocolitis ulcerosa (chronica) 
L9580 Egyéb bőrre lokalizált vasculitisek 
M0640 Gyulladásos polyarthropathia 
M3320 Polymyositis 
M3390 Dermatopolymyositis, k.m.n. 
M3514 Antifoszfolipid syndroma, secunder 
M6080 Egyéb myositis 
M8000 Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 
M8040 Gyógyszer-indukálta osteoporosis pathologiás töréssel 
M8050 Idiopathiás osteoporosis pathologiás töréssel 
N0180 Egyéb gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0380 Egyéb krónikus nephritis syndroma 
N0480 Egyéb nephrosis syndroma 
N12H0 Tubulo-interstialis nephritis, akutnak vagy krónikusnak k.m.n. 

  **** 08 4090 Szeptikus ízületi gyulladások 

BETEGSÉGEK 
A3980 Egyéb meningococcus okozta fertőzések 
A6660 Csont és izületi framboesiás laesiók 
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 

  **** 08 410B Nagyobb gerincsérülések 

BETEGSÉGEK 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
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S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 
S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
S3330 Az ágyéki csigolya és medence egyéb és k.m.n. részéinek ficama 

  **** 08 410C Kisebb gerincsérülések 

BETEGSÉGEK 
M9660 Csonttörés ortopéd implant., izületi prot. vagy csontbeültetés után 
S1340 A nyaki gerinc rándulása és húzódása 
S1360 Nyak egyéb k.m.n. részei izületeinek-szalagjainak rándulása, húzódása 
S2330 A háti gerinc rándulása és húzódása 
S3220 A farokcsont törése 
S3350 Az ágyéki csigolya rándulása és húzódása 
S3370 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb részeinek rándulása és húzódása 
T0920 A törzs k.m.n. izületének és szalagjának ficama, rándulása és húzódása 

  **** 08 410D Gerincbetegségek aktív komplex reumatológiai ellátással 

BETEGSÉGEK "A" 
M4330 Recidiv atlantoaxialis subluxatio myelopathiával 
M4700 Arteria spinalis anterior és vertebralis compressiós syndroma (G99.2*) 
M4710 Egyéb spondylosis myelopathiával 
M4720 Egyéb spondylosis radiculopathiával 
M4840 A csigolyák fáradásos törése 
M4850 Csigolya összeroppanás, m.n.o. 
M5000 Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 
M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 
M5100 Lumbalis és más intervertebralis discus rendell. myelopathiával 
M5110 Lumbalis és más intervertebrális discus rendell. radiculopathiával 

BETEGSÉGEK "B" 
M4000 Tartási kyphosis 
M4010 Egyéb másodlagos kyphosis 
M4020 Egyéb és nem meghatározott kyphosis 
M4030 Lapos-hát syndroma 
M4040 Egyéb lordosis 
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 
M4200 A gerinc juvenilis osteochondrosisa 
M4210 A gerinc felnőttkori osteochondrosisa 
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M4290 A gerinc osteochondrosisa, k.m.n. 
M4300 Spondylolysis 
M4310 Spondylolisthesis 
M4320 A gerinc egyéb ankylosisai 
M4340 Egyéb recidiv atlantoaxialis subluxatio 
M4350 Egyéb visszatérő gerincizületi subluxatio 
M4360 Ferdenyak 
M4380 Egyéb meghatározott deformáló dorsopathiák 
M4600 A gerinc enthesopathiái 
M4610 Sacroileitis, m.n.o. 
M4680 Egyéb meghatározott gyulladásos spondylopathiák 
M4780 Egyéb spondylosis 
M4800 Gerinccsatorna szűkület 
M4810 Spondylosis hyperostotica [Forestier] 
M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 
M5030 Egyéb, nyaki porckorong degeneratio 
M5080 Egyéb nyaki porckorong rendellenességek 
M5120 Egyéb meghatározott intervertebrális discus dislocatio 
M5130 Egyéb meghatározott intervertebrális discus degeneratio 
M5180 Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek 
M5320 Gerinc instabilitás 
M5330 Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o. 
M5380 Egyéb meghatározott dorsopathiák 
M5430 Ischias 
M5440 Lumbago ischiassal 
M9610 Postlaminectomiás syndroma, k.m.n. 
M9620 Besugárzás utáni kyphosis 
M9630 Postlaminectomiás kyphosis 
M9640 Műtét utáni lordosis 
M9650 Besugárzás utáni scoliosis 
M9680 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 
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 
Q7620 Veleszületett csigolyacsuszamlás (spondylolisthesis) 
Q7630 Veleszületett scoliosis veleszületett csontrendellenesség miatt 
Q7640 A gerincoszlop egyéb veleszületett, scoliosissal nem társuló rendell. 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
89840 Komplex reumatológiai kezelés (fizio- és mozgásth. kezelés - egyéni és csoportos gyógytorna, hydro-, balneo- és 

elektrotherápia, masszázs, pakolások) 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
89841 Gyógyszeres fájdalomcsillapítás (keverékinfúzió és/vagy kábító fájdalomcsillapító adása) 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
89842 Betegség specifikus adatlap kitöltése felvételkor és távozáskor (SF-36 és az Oswestry vagy Roland-Morris kérdőív 

kitöltése) 

("A" DIAGN. VAGY "B" DIAGN.) ÉS [("C" BEAV. LEGALÁBB 5 NAPON KERESZTÜL NAPONTA LEGALÁBB 2 ÓRÁN ÁT ÉS "D" BEAV. 
LEGALÁBB 5 NAPON KERESZTÜL) VAGY ("C" BEAV. LEGALÁBB 10 NAPON KERESZTÜL NAPONTA LEGALÁBB 2 ÓRÁN ÁT)] ÉS "E" 

BEAV. 
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  **** 08 4132 Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
A1800 A csontok és izületek gümőkórja 
C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
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 
D1630 Az alsó végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 
D1660 Gerinc jóindulatú daganata 
D1680 Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont jóindulatú daganata 
D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban 
D2140 A hasüreg kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2150 A medence kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata (215.6) 
D8411 C1 esterase gátló (C1-INH) hiány 
D8419 Komplement komponens deficiencia 
D8610 Nyirokcsomó sarcoidosis 
E2001 Autoimmun hypoparathyreosis 
E2009 Idiopathiás hypoparathyreosis k.m.n. 
E2711 Addison-kór 
E2712 Autoimmun adrenalititis 
E2719 Primer mellékvesekéreg elégtelenség k.m.n. 
E2831 Autoimmun oophoritis 
E2839 Primer petefészek elégtelenség k.m.n. 
E2911 Autoimmun testicularis hypogonadismus 
E2919 Here hypofunctio k.m.n. 
H4411 Endogen uveitis 
H4419 Egyéb endophthalmitis k.m.n. 
I00H0 Rheumás láz a szív érintettségének említése nélkül 
I7300 Raynaud-syndroma 
I7301 Raynaud-syndroma, primer 
I7302 Raynaud-syndroma, secunder 
I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 
I7760 Arteritis, nem-meghatározott 
J8401 Alveolaris proteinosis 
J8409 Alveolaris és parietoalveolaris állapotok k.m.n. 
J8411 Idiopathiás tüdőfibrosis 
J8412 Alveolitis fibrotisans 
J8413 Hamman-Rich syndroma 
J8419 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibriosissal k.m.n. 
K7321 Lupoid hepatitis 
K9001 Glutén-szenzitív enteropathia 
K9009 Coeliakia k.m.n. 
L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
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. 
M0500 Felty-syndroma 
M0510 Rheumatoid tüdőbetegség (J99.0*) 
M0520 Rheumatoid érgyulladás 
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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. 
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 
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 
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 
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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. 
M2230 A térdkalács egyéb zavarai 
M2320 A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt 
M2350 A térdizület krónikus instabilitása 
M2420 Szalag-rendellenesség 
M2460 Ízületi ankylosis 
M2500 Haemarthros 
M2510 Ízületi sipoly 
M2520 Lötyögő izület 
M2530 Az izület egyéb instabilitása 
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 
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 
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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. 
M4000 Tartási kyphosis 
M4010 Egyéb másodlagos kyphosis 
M4020 Egyéb és nem meghatározott kyphosis 
M4030 Lapos-hát syndroma 
M4040 Egyéb lordosis 
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 
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 
M45H0 Spondylitis ankylopoetica 
M4600 A gerinc enthesopathiái 
M4610 Sacroileitis, m.n.o. 
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 
M4810 Spondylosis hyperostotica [Forestier] 
M4840 A csigolyák fáradásos törése 
M4850 Csigolya összeroppanás, m.n.o. 
M5000 Nyaki porckorong rendellenesség myelopathiával (G99.2*) 
M5010 Nyaki porckorong rendellenesség radiculopathiával 
M5020 Egyéb nyaki porckorong dislocatio 



 
 
 
 
 
340  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

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 
M5180 Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek 
M5320 Gerinc instabilitás 
M5330 Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o. 
M5380 Egyéb meghatározott dorsopathiák 
M5400 A hát és a nyak területét érintő panniculitis 
M5430 Ischias 
M5440 Lumbago ischiassal 
M6000 Fertőzéses myositis 
M6010 Interstitialis myositis 
M6080 Egyéb myositis 
M6110 Progressiv myositis ossificians 
M6120 Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója 
M6130 Az izmok calcificatiója és ossificatiója égéssel társulva 
M6230 Immobilitás-syndroma (paraplegiás) 
M6240 Izomcontractura 
M6600 Poplitealis cysta ruptura 
M6700 Achilles ín rövidülés (szerzett) 
M7220 A fascia plantaris fibromatosisa 
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 
M7690 Az alsó végtag enthesopathiája, k.m.n. 
M7720 A csukló periarthritise 
M7740 Metatarsalgia 
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 
M8150 Idiopathiás osteoporosis 
M8160 Lokalizált osteoporosis [Lequesne] 
M8180 Egyéb osteoporosis 
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M8190 Osteoporosis, k.m.n. 
M8191 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis 
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 
M8390 Felnőttkori csontlágyulás, k.m.n. 
M8530 Osteitis condensans 
M8540 Solitaer csontcysta 
M8550 Aneurysmalis csontcysta 
M8560 A csont egyéb cystái 
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 
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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. 
M8940 Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia 
M8950 Osteolysis 
M8960 Poliomyelitis utáni osteopathia 
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. 
M9400 Chondrocostalis junctio syndroma [Tietze] 
M9410 Visszatérő polychondritis 
M9420 Porclágyulás 
M9430 Chondrolysis 
M9480 Egyéb meghatározott porcrendellenességek 
M9490 Porcrendellenesség, k.m.n. 
M9530 A nyak szerzett deformitása 
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M9540 A mellkas és bordák szerzett deformitása 
M9550 A medence 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 
M9680 Egyéb beavatkozás utáni csont izomrendszer rendellenességek 
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 
Q6560 Instabil csípő 
Q6640 Pes calcaneovalgus 
Q6700 Arc- aszimmetria 
Q6710 Összenyomott arc 
Q6720 Hosszúfejűség (dolichocephalia) 
Q6730 Ferdefejűség (plagiocephalia) 
Q6750 A gerinc veleszületett deformitása 
Q6780 A mellkas egyéb veleszületett deformitásai 
Q6800 A fejbiccentő izom veleszületett deformitása 
Q6850 A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. görbülete 
Q7100 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
Q7120 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 
Q7200 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
Q7220 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 
Q7530 Nagyfejűség (macrocephalia) 
Q7540 Dysostosis mandibulofacialis 
Q7550 Dysostosis oculomandibularis 
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. 
Q7700 A porcfejlődés hiánya (achondrogenesis) 
Q7720 Rövid borda syndroma 
Q7740 A porcképződés hiánya (achondroplasia) 
Q7800 Osteogenesis imperfecta 
Q7810 Több csontra kiterjedő fibrosus dysplasia 
Q7820 Márványcsont-betegség (osteopetrosis) 
Q7830 Progresszív diaphysis dysplasia 
Q7840 Enchondromatosis 
R2210 Körülírt duzzanat, képlet a nyakon 
R2230 Körülírt duzzanat, képlet a felső végtagon 
R9360 A végtagok diagnosztikus képalkotó vizsgálatánál talált kóros leletek 
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R9370 Csont-izomr. egyéb része diagn.képalk.vizsg.nál talált kóros leletek 
S0350 A fej más meg nem nevezett részei izületeinek és inainak húzódása 
S1350 A pajzsmirigytáj rándulása és húzódása 
S16H0 Izom- és ínsérülés a nyak szintjében 
S1700 A gége és légcső összenyomatása 
S1780 A nyak egyéb részeinek összenyomatása 
S1790 A nyak részének összenyomatása 
S18H0 Traumás amputatio a nyak szintjében 
S2340 A bordák és szegycsont rándulása és húzódása 
S2350 A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek rándulása és húzódása 
S3100 A hát alsó részének és medencének nyílt sebe 
T0300 Ficam, rándulás és húzódás a fejen és a nyakon 
T1460 Nem meghatározott testtájék izmainak és szalagjainak sérülése 

  **** 08 4133 Vázizomrendszer, kötőszövet egyéb betegségei 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 4132 csoportjában! 

  **** 08 4160 Vázizomrendszeri, kötőszöveti betegségek utókezelése, rehabilitációja (ráépített HBCs) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
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 
Z8990 Végtag szerzett hiánya 
Z9660 Ízületi implantátumot viselő személy 
Z9710 Művégtagot viselő személy 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
T8700 A visszaültetett felső végtag(rész) szövődményei 
T8710 A visszaültetett alsó végtag(rész) szövődményei 
T8720 Egyéb visszaültetett testrészek 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 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
93493 Gyógyászati segédeszköz használatának betanítása 
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 
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94411 Amputáltak gyógytornája 
94501 Funkcionális sérüléskezelés (korai) 
94502 Funkcionális kezelés Magnus szerint 
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 
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 

FŐCSOPORT BÁRMELY BETEGSÉGE ÉS ("A" VAGY "B" KIEGÉSZÍTŐ BETEGSÉG) ÉS "C" BEAVATKOZÁSOK KÖZÜL LEGALÁBB 2 
KÜLÖNBÖZŐ LEGALÁBB 7 NAPON ÁT 

  **** 08 417C Alkar, kéz törése 

BETEGSÉGEK 
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 
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 
S6200 A kéz sajkacsontjának törése 
S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 
S6220 Az első metacarpus törése 
S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 
S6250 A hüvelykujj törése 
S6260 A kéz egyéb ujjának törése 
S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 

  **** 08 4180 Traumás ficamok ellátása 

BETEGSÉGEK 
M2200 A térdkalács visszatérő (habitualis) dislocatiója 
M2210 A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója 
M2220 Patellofemoralis rendellenességek 
M2240 Chondromalacia patellae 
M2280 A térdkalács egyéb rendellenességei 
M2290 Térdkalács rendellenesség, k.m.n. 
M2300 A meniscus cystosus elváltozása 
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M2310 Discoid meniscus (veleszületett) 
M2330 Egyéb meniscus elváltozások 
M2360 A térdizület szalagjainak egyéb spontán szakadása 
M2380 A térd egyéb belső zavarai 
M2390 A térd belső zavara, k.m.n. 
S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 
S3340 A szeméremcsont izületének traumás repedése 
S3360 A sacroiliacalis izület rándulása és húzódása 
S4000 A váll és felkar zúzódása 
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 
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 
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 
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 
S5100 A könyök nyílt sebe 
S5300 A radius fejecs ficama 
S5310 A könyök k.m.n. részének ficama 
S5340 A könyök rándulása és húzódása 
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 
S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 
S5970 A könyök és alkar többszörös sérülése 
S5980 Az alkar egyéb meghatározott sérülései 
S5990 Az alkar k.m.n. sérülése 
S6020 A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása 
S6070 A csukló és kéz többszörös felületes sérülése 
S6080 A csukló és kéz egyéb felületes sérülései 
S6300 A csukló ficama 
S6310 A kéz ujjának 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 
S7300 A csípő ficama 
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S7310 A csípő rándulása és húzódása 
S7970 A csípő és comb többszörös sérülése 
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 
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 
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 
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. 
T1180 A felső végtag egyéb meghatározott sérülése, szint k.m.n. 
T1190 A felső végtag k.m.n. sérülése, szint k.m.n. 

  **** 08 4181 Végtagok ficama fedett repositióval, általános anaesthesiával 

TESTTÁJÉKOT MEGHATÁROZÓ BETEGSÉGEK "B" 
M2200 A térdkalács visszatérő (habitualis) dislocatiója 
M2210 A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója 
S4300 A váll ficama 
S5300 A radius fejecs ficama 
S5310 A könyök k.m.n. részének ficama 
S6300 A csukló ficama 
S7300 A csípő ficama 
S8300 A térdkalács ficama 
S8310 A térd ficama 
S9300 A boka ficama 
T0320 A felső 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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
82090 Repositio obtecta luxationis 
82093 Repositio obtecta luxationis humeroscapularis 
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ÉS ANAESTESIA KÓDOK 
8889B Maszkos inhalációs anesztézia első 30' 
8889C Inhalaciós anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra 
8889D Inhalaciós anesztézia laryngeális maszkkal 
8889E TIVA endotracheális intubációval első 1 óra 
8889F TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889G Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra 
8889H Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889J Ballanszírozott anesztézia maszkkal első 1 óra 
8889K Általános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra 
8889L Általános és regionális anesztézia kombinációja laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889M TIVA maszkkal első 1 óra 

  **** 08 4182 Traumás zúzódások ellátása 

BETEGSÉGEK "A" 
S2020 A mellkas zúzódása 
S3010 Hasfali zúzódás 
S7000 A csípő zúzódása 
S7010 A comb zúzódása 

BETEGSÉGEK "B" 
S8010 A lábszár egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
Z9210 Hosszas alvadásgátló kezelés (tartós, jelenleg is) 

"A" DIAGN. VAGY ("B" DIAGN. ÉS "V" TÍPUSKÉNT "C" DIAGN.) 

  **** 08 419C Láb (kivéve: lábszár) törése 

BETEGSÉGEK 
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. 

  **** 08 421C Felkar törése 

BETEGSÉGEK 
S4200 Kulcscsont-törés 
S4210 Lapocka-törés 
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 
S4290 A vállöv k.m.n. részének törése 
S4800 A vállizület traumás amputatiója 
S4810 A felkar traumás amputatiója 
S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 

  **** 08 423C Bokatörés 

BETEGSÉGEK 
S8250 A belboka törése 
S8260 A külboka törése 
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  **** 08 423D Lábszár (kivéve: láb) törése 

BETEGSÉGEK 
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 
S8270 A lábszár többszörös törése 
S8280 A lábszár egyéb részeinek törése 
S8290 A lábszár k.m.n. részének törése 

  **** 08 487Z A vázizomrendszer nagyobb műtétei (kivéve: protézis beültetések műtétei, felső és alsó végtagi 
replantációk) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia 
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia 
50302 Decompressio spinalis anterior 
50303 Decompressio spinalis anterolateralis 
50310 Radicotomia spinalis extraduralis 
50311 Radicotomia spinalis intraduralis 
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio 
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv. 
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia 
50341 Spinalis dura-graft 
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio 
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio 
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia 
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis 
50361 Lumbo-peritonealis shunt 
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis 
50433 Adhaesiolysis plexus brachialis 
50450 Transpositio nervi periferialis 
57780 Exstirpatio costae cervicalis 
57804 Core decompressio műtéte (combfej) 
57810 Osteotomia humeri 
57811 Osteotomia ulnae 
57813 Osteotomia femoris pro varisatione et derotatione 
57814 Osteotomia femoris pro valgisatione 
57815 Osteotomia femoris pro correctionem, beékelt 
57816 Osteotomia femoris intertroch. pro medialisatione 
57817 Osteotomia femoris intertr.varus valg.flex.hyperext. 
57818 Osteotomia femoris sec. Imhauser 
57819 Osteotomia femoris supracond. varus valg.hyperext. 
5781D Trochanter major distalisatio 
5781G Osteotomia scapulae 
5781H Os tibiale ext.levésés, m.tib.post transfer 
5781L Hidcallus levésés 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
57831 Exostosis levésés 
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis 
57833 Exstirpatio marginalis       tumoris ossealis 
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57834 Exstirpatio latus            tumoris ossealis 
57835 Exstirpatio radicalis        tumoris ossealis 
57843 Radius fej resectio 
57844 Ulna fej resectio 
57845 Ulna proc. styl. resectio 
57846 Humerus fej eltávolítás 
57847 Girdlestone plastica 
57848 Proc.styl.radii resectio 
57849 Csontfragmentum eltávolítás 
5784A Ectopiás csont kiirtása 
5784B Csontcsőr levésés 
57855 Talus exstirpatio 
57860 Cortico-spongiosus span átültetés 
57861 Csontblock beültetés, autolog 
57862 Csontblock beültetés, homolog 
57863 Csontblock beültetés, érnyeles 
57864 Csontblock beültetés, szabad érnyeles 
57865 Spongiosa plastica,autolog 
57866 Spongiosa plastica,homolog 
57867 Fibula-span beültetés 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
5786B Grice műtét 
5786D Transport osteotomia 
57872 Csont belső rögzítés - pathológiás törés preventio 
57873 Csont belső rögzítés- egyéb okból 
57890 Végtaghosszabbítás - felkaron 
57891 Végtaghosszabbítás - alkaron 
57892 Végtaghosszabbítás - femur 
57895 Végtagrövidítés - felső végtagon 
57896 Végtaghosszabbítás és correctio 
57898 Osteosynthesis, hosszabbítás után 
57901 Goetze cerclage 
57902 Combnyak szegezés 
57903 Combnyak csavarozás - fedett 
57904 Combnyak csavarozás - feltárás 
57905 Combnyak tűzés 
57906 Jewett szegezés 
57907 Pugh szegezés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
5790D Palacos-plombage 
5790E Verbund-osteosynthesis 
5790F Percutan csavarozás (combnyak csavarozás) 
57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció) 
57911 Acetabulum törés rögzítése 
57912 Csípőlapát törés rögzítés /lemez,csavar / 
57920 Intraossealis drótvarrat 
57921 Tűzés feltárással 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
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57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
5792N 95 fokos szögletlemezelés, condylus lemezelés 
5792P 135 fokos szögletlemezelés 
5792R DCS synthesis 
5792T Típusos radius törés inlay plasztikája 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa 
57950 Nyílt törés vagy ficam elsődleges kötözése 
57960 Humerus prox. vég többszörös törés osteosinthesise 
57961 Humerus distalis vég ellátás többszörös törésnél 
58002 Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból) 
58003 Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból) 
58010 Resectio plicae intraarticularis 
58012 Capsulectomia articulationis 
58013 Arthrolysis 
58014 Decompressio capitis femoris (felfúrás) 
58020 Ízületi sérülés ellátása 
58021 Izületi porc curettage, feltárásból 
58022 Izületi porc felfúrás, feltárásból, Pridie szerint 
58030 Discectomia anterior cervicalis 
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex 
58037 Anterior liberalizáció instrum. nélkül 
58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése 
58051 Synovectomia partialis, arthrotomia 
58052 Synovectomia   totalis, arthrotomia 
58091 Capsulodesis 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio 
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása 
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét) 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
5810B Harrington műtét 
5810E Rovátkolt lemezelés 
5810F Fixateur interne alkalmazása 
5810G Steffee lemezelés 
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5810H Gerinc belső rögzítése 
5810K Transpedicularis spongiosa plastica, postero-lat. 
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis 
5810M Spondylodesis ventrodorsalis 
5810N Spondylodesis translaminaris 
5810P Spondylodesis-PLIF 
5810R Scoliosis műtéti korrekciója, 3D módszerrel 
58110 Arthrodesis, tűzés 
58111 Arthrodesis, csavarozás 
58112 Arthrodesis, lemezelés 
58113 Arthrodesis, fixateur externae 
58114 Arthrodesis, szeggel 
58115 Arthrodesis, Chopart vagy Lambrinuddi szerint 
58116 Rész arthrodesis, carpalis csontokon és rad. carp. izület 
58118 Herbert-csavarozás 
5812H Medence fixateur externnel synthesis 
58132 Delta varrat 
58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
58148 Elülső keresztszalag reinsertio 
58149 Elülső keresztszalag plastica 
5814A Hátsó  keresztszalag reinsertio 
5814B Hátsó  keresztszalag plastica 
5814E Térdszalag  beültetés (syntethicus) 
5814P Térdizületi porc-csont allographt osteochondr.diss 
5814R Térdizületi porc-csont autographt osetochondr.diss 
58160 Chiari-osteotomia 
58161 Vápatető képzés 
58162 Repositio, csípő műtéti 
58167 Pemberton műtét 
5816C Oldalszalag plasztika (térd) 
58180 Arthroplastica vállon 
58181 Labrum glenoidale reinsertio 
58182 Resectio claviculae et plastica acromion 
58183 Rotatorköpeny reconstructio 
58184 Nicola műtét 
58185 Putti-Platt műtét 
58186 Bankart műtét 
58187 Weber osteotomia 
58188 Lange műtét 
58189 Eden-Hybinett műtét 
5818C Szalagplastica carpalis csontokon 
58190 Ligamentum annulare-varrat 
58191 Ligamentum collaterale ulnare  varrat 
58192 Ligamentum collaterale radiale varrat 
5819A Resectio ulnae 
5819B Ulnavég rövidítés 
58231 Aponeurectomia totalis manus 
58241 Flexor ín varrat kézen 
58242 Extensor ín reconstructio, kézen 
58243 Flexor ín reconstructio, kézen 
58244 Pull out wire rögzítés 
58250 Izomtransplantatio kézen 
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58251 Íntransplantatio kézen 
58252 Íntransplantatio kézen, autolog 
58253 Íntransplantatio kézen, homológ 
58254 Íntransplantatio kézen, szilikon rúd beültetés 
58255 Ínáthelyezés kézen 
58256 Ín antepositio kézen 
58257 Ín retropositio kézen 
58260 Hüvelykujj reconstructio, hüvelyk-képzés 
58261 Pollicisatio 
58262 Lábujj transfer 
58263 Phalangisatio 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58265 Ujjtranspositio kézen 
58266 Hiányzó ujj pótlás 
58270 Opponens-plastica kézen 
58280 Tendofixatio manus, tenodesis 
58281 Ínmeghosszabítás kézen 
58282 Ínmegrövidítés kézen 
58283 Kézkeskenyítés 
58284 Kézsugár eltávolítás 
58285 Kézsugár centralisatio 
58286 Syndactylia csontos szétválasztása, kézen 
58287 Hasadt kéz reconstructio 
58288 Kéz gigantismus plastica 
58289 Syndactilia csontos szétválása, kézen 
58290 Pulley varrat 
58291 Pulley plastica 
58292 Pulley advancement 
58293 Adhaesiolysis manus 
58294 Fogó kéz kialakítása, sugár transpositióval 
58295 Kéz centralisatio 
58314 Izomátmetszés 
5831C Pronator leválasztás 
5831D Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris 
5831E Tenotomia musculi adductoris femoris aperta 
5831F Iliopsoas tenotomia 
5831G Spina il.ant.inf. leválasztás, adductor tenotomia 
5831H Spina il.ant.inf. izom leválasztás 
5831L Achillotomia 
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior 
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale 
5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot. 
5831R Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+talus 
5831S Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib.post. transpos 
58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis 
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles 
58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis 
58350 Izomvarrat 
58352 Fasciavarrat 
58361 Ínreconstructio 
58362 Fascia reconstructio 
58366 Kulcslyuk plastica 
58367 Izomtranspositio 
58368 Íntranspositio 
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5836A Miller műtét 
5836D Transplantatio musc. peronei 
5836E Transplantatio musc. tibialis ant. 
5836F Transplantatio ossis 
5836G Transplantatio ligamenti 
58370 Izomplastica 
58371 Ínplastica 
58373 Izomtransplantatio 
58374 Íntransplantatio, autolog 
58375 Íntransplantatio, homolog 
58376 Íntransplantatio, műanyag 
58377 Fascia transplantatio-autolog 
58378 Fascia transplantatio-homolog 
58379 Izomhosszabítás 
5837A Izomrövidítés 
5837B Ínhosszabítás 
5837C Ínrövidítés 
5837D Plicatio fasciae 
5837E Szalagplasztika 
5837G Retropositio musc. adductoris longi 
5837M Térd flexor tenotomia 
5837N Térd flexor tenotomia+capsulotomia post. 
5837P Térd flexor tenotomia+capsulot.post.+gastrocnemius 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58440 Exarticulatio humeroscapularis 
58441 Exarticulatio thoraco-humero scapularis 
58460 Amputatio pedis 
58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis 
58462 Exarticulatio intertarsalis 
58463 Exarticulatio talo-calcanealis 
58464 Exarticulatio talo-cruralis 
58470 Amputatio cruris 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58480 Amputatio femoris 
58481 Exarticulatio genus 
58490 Amputatio abdominopelvicus 
58491 Exarticulatio coxae 
58492 Hemipelvectomia 
58500 Revisio amputationis 
58520 Reamputatio, felső végtagon 
58530 Reamputatio, lábon 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
5893E Érnyeles csontlebeny beültetése 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
82020 Repositio obtecta fr. humeri 
82023 Repositio obtecta fr. olecrani 
82041 Repositio obtecta fr. pelvis 
82042 Repositio obtecta fr. femoris 
82130 Osteoclasis, refractura arteficialis 
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83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 
83306 Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba 
83307 Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással 
83310 Wagner apparatus 
83400 Compressios törésegyesítés 
83620 Velőűrsínezés 
83623 Rush-szegezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
8362C Retrográd velőűr szegezés 
8362D Tibia felfúrás nélküli reteszelt szegezése 
8362E Femur velőűrszegezés, Marchetti Vicenzi szeggel 
8362F Tibia velőűrszegezés, Marchetti Vicenzi szeggel 
8362G Felfúrás nélküli femur szegezés 
83630 Velőűr felfúrás 
84010 Extensio sceletalis - Kirschner drót 
84710 Olecranon extensio 
84711 Trochanter major extensio 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 08 488Z Vázizomrendszer egyéb műtétei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16970 Arthroscopia 
16971 Arthroscopia csuklón 
16972 Arthroscopia könyökön 
16973 Arthroscopia vállon 
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás 
50200 Impressiós koponyatörés ellátása 
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása 
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal 
50432 Carpal tunnel felszabadítás 
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei 
50450 Transpositio nervi periferialis 
52362 Endossealis implantatum eltávolítása 
52812 Processus styloideus elongatus resectio 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54132 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás) 
54137 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás), laparoscopos 
55204 Pancreas sérülés ellátása 
55295 Retroperitonealis vérzés ellátása (packing) 
57600 Járomcsont törés zárt repositiója 
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója 
57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója 
57640 Állkapocs törések nyílt repositiója 
57650 Orbita törések nyílt repositiója 
57660 Arctörések zárt repositiója 
57670 Arctörések nyílt repositiója 
57680 Járomív törés synthesise 
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57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv. 
57710 Arccsont laesio kimetszés 
57720 Arccsont részleges kivésése 
57721 Részleges maxilla eltávolítás 
57722 Teljes maxilla eltávolítás 
57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez) 
57730 Mandibula kimetszése és reconstructioja 
57731 Mandibula kimetszés és reconstr./csontgraft,proth. 
57740 Temporomandibularis arthroplastica 
57750 Arccsontplastica csontresectioval, implantatio nélkül 
57752 Arccsontplasztika, autogen csont transzplantatióval 
57753 Arccsontplasztika, konzervcsont implantatióval 
57754 Arccsontplasztika, xeno-implantatióval 
57781 Resectio costae primae 
57783 Scalenotomia et exstirpatio costae I. 
57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS 
57785 Exstirpatio costae I. et sympathectomia thoracalis 
57790 Ostectomia preservatio céljából 
57800 Csont idegentest eltávolítás 
57810 Osteotomia humeri 
57811 Osteotomia ulnae 
57812 Osteotomia metacarpi 
5781A Osteotomia tibiae infraligamentalis alta 
5781B Osteotomia tibiae pro correctione 
5781C Osteotomia calcanei 
5781E Denks műtét 
5781F Osteotomia metatarsi 
5781G Osteotomia scapulae 
5781H Os tibiale ext.levésés, m.tib.post transfer 
5781I Maquet műtét 
5781K Osteotomia radii 
5781L Hidcallus levésés 
5781M Osteotomia fibulae 
5781N Osteotomia s. Hohmann 
57820 Schede műtét 
57821 Osteotomia sec.Brandes 
57822 Mayo műtét hallux valgus miatt 
57823 Wilson műtét + csavaros osteosynth. 
57824 Metatarsus I. fej plastica 
57825 Helal műtét (I-II-IV) 
57826 Helal műtét (részleges) 
57827 Metatarsus II-V fej plastica 
57829 Hallux valgus miatt osteotomia 
57830 Csont tumor  exstirpatio 
57831 Exostosis levésés 
57832 Exstirpatio intralaesionalis tumoris ossealis 
57833 Exstirpatio marginalis       tumoris ossealis 
57834 Exstirpatio latus            tumoris ossealis 
57835 Exstirpatio radicalis        tumoris ossealis 
57840 Osteotomia digiti seu metatarsi 
57841 Evans műtét 
57842 Resectio cuneiformis tarsalis 
57843 Radius fej resectio 
57844 Ulna fej resectio 
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57845 Ulna proc. styl. resectio 
57846 Humerus fej eltávolítás 
57847 Girdlestone plastica 
57848 Proc.styl.radii resectio 
57849 Csontfragmentum eltávolítás 
5784A Ectopiás csont kiirtása 
5784B Csontcsőr levésés 
57850 Patellectomia totalis 
57851 Patellectomia partialis 
57852 Patella multipartita osteotomiaja 
57853 Exstirpatio ossis extremitatis superioris 
57854 Exstirpatio ossis extremitatis inferioris 
57855 Talus exstirpatio 
57860 Cortico-spongiosus span átültetés 
57861 Csontblock beültetés, autolog 
57862 Csontblock beültetés, homolog 
57863 Csontblock beültetés, érnyeles 
57864 Csontblock beültetés, szabad érnyeles 
57865 Spongiosa plastica,autolog 
57866 Spongiosa plastica,homolog 
57867 Fibula-span beültetés 
57868 Borda-span beültetés 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
5786B Grice műtét 
5786D Transport osteotomia 
57871 Dissecalodó femur condylus fragmentum fixatioja 
57872 Csont belső rögzítés - pathológiás törés preventio 
57873 Csont belső rögzítés- egyéb okból 
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 
57890 Végtaghosszabbítás - felkaron 
57891 Végtaghosszabbítás - alkaron 
57892 Végtaghosszabbítás - femur 
57893 Végtaghosszabbítás-lábszár 
57894 Végtagrövidítés - alsó végtag 
57895 Végtagrövidítés - felső végtagon 
57896 Végtaghosszabbítás és correctio 
57898 Osteosynthesis, hosszabbítás után 
57899 Fusios műtét álizületnél 
5789A Ék osteotomia és csonthosszabítás kézen 
5789B Ujj hosszabbítás, autológ csontléc beültetéssel 
5789C Ujj hosszabbítás, distractorral 
5789D Segment transp. osteotomia seu:végtaghossz.tibián /fixexterne v Ilzaro 
57901 Goetze cerclage 
57906 Jewett szegezés 
57907 Pugh szegezés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
5790D Palacos-plombage 
5790E Verbund-osteosynthesis 
5790F Percutan csavarozás (combnyak csavarozás) 
5790G Antibiotikus palacos plombage 
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57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció) 
57920 Intraossealis drótvarrat 
57921 Tűzés feltárással 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
5792N 95 fokos szögletlemezelés, condylus lemezelés 
5792P 135 fokos szögletlemezelés 
5792R DCS synthesis 
57930 Repositio epiphyseos clausa 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa 
57950 Nyílt törés vagy ficam elsődleges kötözése 
58002 Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból) 
58003 Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból) 
58010 Resectio plicae intraarticularis 
58012 Capsulectomia articulationis 
58013 Arthrolysis 
58020 Ízületi sérülés ellátása 
58021 Izületi porc curettage, feltárásból 
58022 Izületi porc felfúrás, feltárásból, Pridie szerint 
58023 Arthroscopos Pridie fúrások 
58033 Lumbalis discectomia, flavotomian keresztül 
58034 Lumbalis discectomia, flavo-v.hemilaminect.át 
58035 Többsz.lumb.discect., flavo-v.laminectomiával 
58036 Discectomia percutanea 
58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos 
58041 Meniscectomia partialis, arthrotomia 
58042 Meniscus reinsertio, arthroscopos 
58043 Meniscus reinsertio, arthrotomia 
58044 Meniscectomia totalis, arthroscopos 
58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése 
58046 Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos 
58047 Shaver műtét (térd), arthroscopos 
58048 Izületi porc sérülés ellátása 
58050 Synovectomia partialis, arthroscopos 
58051 Synovectomia partialis, arthrotomia 
58052 Synovectomia   totalis, arthrotomia 
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58053 Plica eltávolítás, arthroscopos 
58054 Arthroscopos műtét (kivéve térdizület) 
58055 Arthroscopos szalagplastica 
58056 Arthroscopos szalagvarrat 
58057 Arthroscopos mozaik plasztika 
58058 Arthroscopos retinaculum plasztika 
58059 Boka, váll, térdizületi arthroscopos debridement 
58060 Reinsertio, arthroscopos 
58090 Capsulographia articulationis manus 
58091 Capsulodesis 
58092 Syndesmosis fibulo-tibialis varrat 
58093 Syndesmosis fibulo-tibialis reinsertio 
58094 Syndesmosis fibulo-tibialis állítócsavarozás 
5810Z EDF 
58110 Arthrodesis, tűzés 
58111 Arthrodesis, csavarozás 
58112 Arthrodesis, lemezelés 
58113 Arthrodesis, fixateur externae 
58114 Arthrodesis, szeggel 
58115 Arthrodesis, Chopart vagy Lambrinuddi szerint 
58117 Navicularae álizület megoldása, csontátültetéssel és Herbert csavarral 
5812F Sacroiliacalis izület csavaros rögzítése 
5812G Sacroiliacalis izület lemezes rögzítése 
58130 Külbokaszalag varrat 
58131 Külbokaszalag plastica 
58132 Delta varrat 
58140 Medialisatio patellae 
58141 Reinsertio lig. patellae 
58142 Reinsertio tendinis quadricipitis fem. 
58143 Impressio kiemelés térden, arthroscopos 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
5814C Oldalszalag varrat 
5814D Oldalszalag reinsertio 
5814K Térdprotézis eltávolítás 
5814M Ficat plastica 
5814N Green műtét 
5814P Térdizületi porc-csont allographt osteochondr.diss 
5814R Térdizületi porc-csont autographt osetochondr.diss 
5814U Arthroscopos keresztszalag pótlás /Arthex műszer készlettel/ 
58154 Csípő prot. eltávolítás (cementes) 
58155 Csípő prot. eltávolítás (cement nélküli) 
58160 Chiari-osteotomia 
58161 Vápatető képzés 
58174 Ujjizületi protézis beültetés 
58175 Csuklóprotézis eltávolítás 
58176 Ujjizületi protézis eltávolítás 
58185 Putti-Platt műtét 
5818A Vállprotézis beültetés - hemi 
5818B Vállprotézis beültetés - total 
5818D Vállprotézis eltávolítás 
58190 Ligamentum annulare-varrat 
58191 Ligamentum collaterale ulnare  varrat 
58192 Ligamentum collaterale radiale varrat 
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58193 Radius fejecs protézis beültetés 
58194 Ulnavég protézis beültetés 
58195 Radiusfejecs protézis eltávolítás 
58196 Ulnavég protézis eltávolítás 
58197 Könyökprotézis beültetés 
58198 Könyökprotézis eltávolítás 
58201 Kéz lágyrészének feltárása 
58204 Idegentest eltávolítás kézből 
58210 Izomelválasztás, kézen 
58211 Tendolysis, kézen 
58220 Reconstructio musc. manus 
58221 Ganglion manus exstirpatio (kivéve kézháti) 
58222 Reconstructio vaginae tendinis manus 
58230 Aponeurectomia partialis manus 
58240 Feszítő ín varrata kézen 
58244 Pull out wire rögzítés 
58246 Extensor ín reinsertio, kézen 
58247 Flexor ín reinsertio kézen 
58248 Palmar plate reinsertio 
58290 Pulley varrat 
58291 Pulley plastica 
58292 Pulley advancement 
58307 Tractus iliotibialis incisio 
58308 Retinaculum bemetszés (térd) 
58309 Tenotomia capsulotomiamque m.abductoris hallucis 
5830A Flex. hallucis longus tenotomia 
5830B Tenotomia musculi extensoris hallucis longus 
58311 Scalenotomia 
58314 Izomátmetszés 
58318 Bennett műtét 
5831A Extensor antebrachii leválasztás 
5831B Flexor antebrachii leválasztás, distalisatio 
5831C Pronator leválasztás 
5831D Tenotomia subcutanea musculi adductoris femoris 
5831E Tenotomia musculi adductoris femoris aperta 
5831F Iliopsoas tenotomia 
5831G Spina il.ant.inf. leválasztás, adductor tenotomia 
5831H Spina il.ant.inf. izom leválasztás 
5831I Quadriceps fem. tenotomia 
5831K Gastrocnemius aponeurotomia 
5831L Achillotomia 
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior 
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale 
5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot. 
5831R Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+talus 
5831S Achillot.+capsulot.post.+med.+m.tib.post. transpos 
5831T Alkari hajlító izmok desinsertiója (Gosset) 
58322 Baker-cysta eltávolítása 
58325 Térdtáji ganglion exstirpatio 
58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis 
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles 
58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis 
58340 Bursa olecrani exstirpatio 
58341 Bursa praepatellaris exstirpatio 
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58342 Sinus tarsi excochleatio 
58343 Lábháti ganglion exstirpatio 
58344 Bokatáji ganglion exstirpatio 
58345 Dupuytren plantaris excisio 
58350 Izomvarrat 
58352 Fasciavarrat 
58361 Ínreconstructio 
58362 Fascia reconstructio 
58366 Kulcslyuk plastica 
58367 Izomtranspositio 
58368 Íntranspositio 
58369 Distalisatio musc. tibialis ant. 
5836A Miller műtét 
5836B Transpositio musc. flexoris   ad tend. Achillesi 
5836C Transpositio musc. extensoris ad tend. Achillesi 
5836D Transplantatio musc. peronei 
5836E Transplantatio musc. tibialis ant. 
5836F Transplantatio ossis 
5836G Transplantatio ligamenti 
58370 Izomplastica 
58371 Ínplastica 
58373 Izomtransplantatio 
58374 Íntransplantatio, autolog 
58375 Íntransplantatio, homolog 
58376 Íntransplantatio, műanyag 
58377 Fascia transplantatio-autolog 
58378 Fascia transplantatio-homolog 
58379 Izomhosszabítás 
5837A Izomrövidítés 
5837B Ínhosszabítás 
5837C Ínrövidítés 
5837D Plicatio fasciae 
5837E Szalagplasztika 
5837G Retropositio musc. adductoris longi 
5837H Achilles in ruptura reconstructio 
5837I Bennett műtét + rectus eredés leválasztás 
5837K Eggers műtét 
5837L Eggers műtét + capsulotomia post. 
5837M Térd flexor tenotomia 
5837N Térd flexor tenotomia+capsulotomia post. 
5837P Térd flexor tenotomia+capsulot.post.+gastrocnemius 
58390 Omovertebralis köteg resectio 
58400 Amputatio digiti manus 
58401 Amputatio digitorum manus 
58404 Exarticulatio kézujjon 
58405 Amputatio digiti post amputationem traumaticam 
58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam 
58411 Amputatio pollicis 
58412 Amputatio pollicis secundarius 
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis 
58450 Amputatio digiti pedis 
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis 
58460 Amputatio pedis 
58461 Exarticulatio tarso-metatarsalis 



 
 
 
 
 
362  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

58462 Exarticulatio intertarsalis 
58463 Exarticulatio talo-calcanealis 
58464 Exarticulatio talo-cruralis 
58470 Amputatio cruris 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58500 Revisio amputationis 
58510 Reamputatio kézujjon 
58530 Reamputatio, lábon 
58561 Replantatiós műtét, kis amputatum 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58904 Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén) 
58922 Mesh-graft 
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny 
58924 Plastica cutis sec. Reverdin 
58925 Vándoroltatott szabadlebeny 
58926 Irhaátültetés, szabad 
58931 V-Y-plasztika 
58932 Bőrforgatásos bőrpótlás 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
58937 Távoli nyeleslebeny 
58938 Kettős nyeleslebeny 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
5893D Hídlebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58940 Hengerlebeny, egyszerű 
58941 Hengerlebeny, vándoroltatott 
58950 Keresztezett bőrpótlás 
58951 Zseblebeny 
58953 Hajlító izom-motor képzés, latissimus dors. lebeny transp 
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 
81791 Szívó-öblítő drain 
81871 Számfeletti ujj eltávolítása 
81962 PMMA lánc behelyezés 
82043 Repositio obtecta fr. patellae 
82052 Repositio obtecta fr. malleoli 
82053 Repositio obtecta fr. metatarsi 
82080 Repositio obtecta   fracturae 
82092 Repositio operativa luxationis 
82097 Arthroscopos labrum refixatio 
82130 Osteoclasis, refractura arteficialis 
83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 
83306 Elektromos ingerlőkészülék beültetése csontba 
83307 Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással 
83310 Wagner apparatus 
83400 Compressios törésegyesítés 
83620 Velőűrsínezés 
83623 Rush-szegezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
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83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás 
8362A Velőűrszeg eltávolítás + öblítő drainage 
83630 Velőűr felfúrás 
84010 Extensio sceletalis - Kirschner drót 
84714 Calcaneus extensio 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 08 489Z Vázizomrendszeri betegségek (kivéve: osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti 
betegségek) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A1800 A csontok és izületek gümőkórja 
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 
D1630 Az alsó végtag rövid csontjainak jóindulatú daganata 
D1660 Gerinc jóindulatú daganata 
D1680 Medencecsontok, keresztcsont és farkcsont jóindulatú daganata 
D2140 A hasüreg kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2150 A medence kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata (215.6) 
M0220 Postimmunisatiós arthropathia 
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 
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. 
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 
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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. 
M2200 A térdkalács visszatérő (habitualis) dislocatiója 
M2210 A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója 
M2220 Patellofemoralis rendellenességek 
M2240 Chondromalacia patellae 
M2300 A meniscus cystosus elváltozása 
M2310 Discoid meniscus (veleszületett) 
M2320 A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt 
M2330 Egyéb meniscus elváltozások 
M2350 A térdizület krónikus instabilitása 
M2360 A térdizület szalagjainak egyéb spontán szakadása 
M2380 A térd egyéb belső zavarai 
M2420 Szalag-rendellenesség 
M2460 Ízületi ankylosis 
M2500 Haemarthros 
M2510 Ízületi sipoly 
M2520 Lötyögő izület 
M2530 Az izület egyéb instabilitása 
M3570 Hypermobilitas syndroma 
M4000 Tartási kyphosis 
M4010 Egyéb másodlagos kyphosis 
M4020 Egyéb és nem meghatározott kyphosis 
M4040 Egyéb lordosis 
M4100 Kisgyermekkori idiopathiás gerincferdülés 
M4110 Fiatalkori idiopathiás gerincferdülés 
M4130 Mellkasi eredetű gerincferdülés 
M4140 Ideg-izom-eredetű scoliosis 
M4150 Egyéb másodlagos scoliosisok 
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M4180 A scoliosis egyéb formái 
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 
M4600 A gerinc enthesopathiái 
M4610 Sacroileitis, m.n.o. 
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 
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. 
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 
M5180 Egyéb meghatározott intervertebrális discus rendellenességek 
M5320 Gerinc instabilitás 
M5330 Sacrococcygealis rendellenességek, m.n.o. 
M5380 Egyéb meghatározott dorsopathiák 
M5400 A hát és a nyak területét érintő panniculitis 
M5430 Ischias 
M5440 Lumbago ischiassal 
M6000 Fertőzéses myositis 
M6010 Interstitialis myositis 
M6080 Egyéb myositis 
M6110 Progressiv myositis ossificians 
M6120 Az izmok bénulásos calcificatiója és ossificatiója 
M6130 Az izmok calcificatiója és ossificatiója égéssel társulva 
M6230 Immobilitás-syndroma (paraplegiás) 
M6240 Izomcontractura 
M6600 Poplitealis cysta ruptura 
M6700 Achilles ín rövidülés (szerzett) 
M7220 A fascia plantaris fibromatosisa 
M7580 Egyéb vállelváltozások 
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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 
M7690 Az alsó végtag enthesopathiája, k.m.n. 
M7720 A csukló periarthritise 
M7740 Metatarsalgia 
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 
M8150 Idiopathiás osteoporosis 
M8160 Lokalizált osteoporosis [Lequesne] 
M8180 Egyéb osteoporosis 
M8190 Osteoporosis, k.m.n. 
M8191 Krónikus májbetegség talaján kialakult osteoporosis 
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 
M8390 Felnőttkori csontlágyulás, k.m.n. 
M8530 Osteitis condensans 
M8540 Solitaer csontcysta 
M8550 Aneurysmalis csontcysta 
M8560 A csont egyéb cystái 
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 
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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 
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. 
M8940 Egyéb hypertrophiás osteoarthropathia 
M8950 Osteolysis 
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M8960 Poliomyelitis utáni osteopathia 
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. 
M9400 Chondrocostalis junctio syndroma [Tietze] 
M9410 Visszatérő polychondritis 
M9420 Porclágyulás 
M9430 Chondrolysis 
M9480 Egyéb meghatározott porcrendellenességek 
M9490 Porcrendellenesség, k.m.n. 
M9530 A nyak szerzett deformitása 
M9540 A mellkas és bordák szerzett deformitása 
M9550 A medence 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. 
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 
Q6560 Instabil csípő 
Q6700 Arc- aszimmetria 
Q6710 Összenyomott arc 
Q6720 Hosszúfejűség (dolichocephalia) 
Q6730 Ferdefejűség (plagiocephalia) 
Q6750 A gerinc veleszületett deformitása 
Q6780 A mellkas egyéb veleszületett deformitásai 
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Q6800 A fejbiccentő izom veleszületett deformitása 
Q6850 A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. görbülete 
Q7100 A felső végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
Q7120 Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya 
Q7200 Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya 
Q7220 Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya 
Q7530 Nagyfejűség (macrocephalia) 
Q7540 Dysostosis mandibulofacialis 
Q7550 Dysostosis oculomandibularis 
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. 
Q7700 A porcfejlődés hiánya (achondrogenesis) 
Q7720 Rövid borda syndroma 
Q7740 A porcképződés hiánya (achondroplasia) 
Q7800 Osteogenesis imperfecta 
Q7810 Több csontra kiterjedő fibrosus dysplasia 
Q7820 Márványcsont-betegség (osteopetrosis) 
Q7830 Progresszív diaphysis dysplasia 
Q7840 Enchondromatosis 
R9360 A végtagok diagnosztikus képalkotó vizsgálatánál talált kóros leletek 
R9370 Csont-izomr. egyéb része diagn.képalk.vizsg.nál talált kóros leletek 
S0350 A fej más meg nem nevezett részei izületeinek és inainak húzódása 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S1340 A nyaki gerinc rándulása és húzódása 
S1350 A pajzsmirigytáj rándulása és húzódása 
S1360 Nyak egyéb k.m.n. részei izületeinek-szalagjainak rándulása, húzódása 
S16H0 Izom- és ínsérülés a nyak szintjében 
S1700 A gége és légcső összenyomatása 
S1780 A nyak egyéb részeinek összenyomatása 
S1790 A nyak részének összenyomatása 
S18H0 Traumás amputatio a nyak szintjében 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S2330 A háti gerinc rándulása és húzódása 
S2340 A bordák és szegycsont rándulása és húzódása 
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S2350 A mellkas egyéb és k.m.n. részeinek rándulása és húzódása 
S3100 A hát alsó részének és medencének nyílt sebe 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 
S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3220 A farokcsont törése 
S3230 A csípőlapát törése 
S3240 Az acetabulum törése 
S3250 A szeméremcsont törése 
S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 
S3330 Az ágyéki csigolya és medence egyéb és k.m.n. részéinek ficama 
S3340 A szeméremcsont izületének traumás repedése 
S3350 Az ágyéki csigolya rándulása és húzódása 
S3360 A sacroiliacalis izület rándulása és húzódása 
S3370 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb részeinek rándulása és húzódása 
S4000 A váll és felkar zúzódása 
S4200 Kulcscsont-törés 
S4210 Lapocka-törés 
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 
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 
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 
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 
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 
S5200 A singcsont (ulna) proximalis végének törése 
S5210 Az orsócsont (radius) proximális végének törése 
S5220 A singcsont (ulna) testének törése 
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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 
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 
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 
S5680 Egyéb és k.m.n. izmok és inak sérülése az alkar szintjében 
S5970 A könyök és alkar többszörös sérülése 
S5980 Az alkar egyéb meghatározott sérülései 
S5990 Az alkar k.m.n. sérülése 
S6020 A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása 
S6070 A csukló és kéz többszörös felületes sérülése 
S6080 A csukló és kéz egyéb felületes sérülései 
S6200 A kéz sajkacsontjának törése 
S6210 Egyéb kéztőcsontok törése 
S6220 Az első metacarpus törése 
S6230 A metacarpus egyéb csontjának törése 
S6250 A hüvelykujj törése 
S6260 A kéz egyéb ujjának törése 
S6280 A csukló és kéz k.m.n. részeinek törése 
S6300 A csukló ficama 
S6310 A kéz ujjának 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 
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 
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 
S8200 A térdkalács (patella) törése 
S8210 A sípcsont proximalis végének törése 
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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 
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 
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 
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. 
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. 
T0920 A törzs k.m.n. izületének és szalagjának ficama, rándulása és húzódása 
T1180 A felső végtag egyéb meghatározott sérülése, szint k.m.n. 
T1190 A felső végtag k.m.n. sérülése, szint k.m.n. 
T1360 Az alsó végtag traumás amputatiója, szint k.m.n. 
T1460 Nem meghatározott testtájék izmainak és szalagjainak sérülése 
T8700 A visszaültetett felső végtag(rész) szövődményei 
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T8710 A visszaültetett alsó végtag(rész) szövődményei 
T8720 Egyéb visszaültetett testrészek szövődményei 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 08 490Z Osteomyelitis, szeptikus ízületgyulladások, kötőszöveti betegségek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A3980 Egyéb meningococcus okozta fertőzések 
A6660 Csont és izületi framboesiás laesiók 
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. 
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. 
C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
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, csipô 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. 
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 
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban 
D8411 C1 esterase gátló (C1-INH) hiány 
D8419 Komplement komponens deficiencia 
D8610 Nyirokcsomó sarcoidosis 
E2001 Autoimmun hypoparathyreosis 
E2009 Idiopathiás hypoparathyreosis k.m.n. 
E2711 Addison-kór 
E2712 Autoimmun adrenalititis 
E2719 Primer mellékvesekéreg elégtelenség k.m.n. 
E2831 Autoimmun oophoritis 
E2839 Primer petefészek elégtelenség k.m.n. 
E2911 Autoimmun testicularis hypogonadismus 
E2919 Here hypofunctio k.m.n. 
H4411 Endogen uveitis 
H4419 Egyéb endophthalmitis k.m.n. 
I00H0 Rheumás láz a szív érintettségének említése nélkül 
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I7300 Raynaud-syndroma 
I7301 Raynaud-syndroma, primer 
I7302 Raynaud-syndroma, secunder 
I7309 Raynaud-syndroma. k.m.n. 
I7760 Arteritis, nem-meghatározott 
J8401 Alveolaris proteinosis 
J8409 Alveolaris és parietoalveolaris állapotok k.m.n. 
J8411 Idiopathiás tüdőfibrosis 
J8412 Alveolitis fibrotisans 
J8413 Hamman-Rich syndroma 
J8419 Egyéb interstitialis tüdőbetegségek fibriosissal k.m.n. 
K7321 Lupoid hepatitis 
K9001 Glutén-szenzitív enteropathia 
K9009 Coeliakia k.m.n. 
L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
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 
M0200 Arthropathia intestinalis bypass után 
M0210 Dysenteriát követő arthropathia 
M0230 Reiter-betegség 
M0280 Egyéb reaktív arthropathiák 
M0290 Reaktív arthropathia, k.m.n. 
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. 
M0800 Fiatalkori reumás izületi gyulladás 
M1380 Egyéb, meghatározott izületi gyulladás 
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 
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 
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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] 
M3580 A kötőszövet egyéb, meghatározott szisztémás érintettsége 
M3590 A kötőszövet szisztémás érintettsége, k.m.n. 
M45H0 Spondylitis ankylopoetica 
M4620 A csigolya osteomyelitise 
M4630 A csigolyaközti porckorong (gennyes) fertőzése 
M4640 Csigolyaközti porckorong-gyulladás, k.m.n. 
M4650 Egyéb fertőzéses spondylopathiák 
M8440 Pathologiás csonttörés, m.n.o. 
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. 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 09  Emlő- és bőrbetegségek 

  **** 09 491C Teljes emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58610 Mastectomia 
58620 Mastectomia c.lymphadenect. reg. 
58631 Mastectomia c.lymphadenect. reg. et excis. m. pect. 
58640 Mastectomia c.lymphadenect. reg. et excis. par.th. 
58641 Mastectomia c.lymphadenect.axill.,parast.,supracl. 
58650 Mastectomia subcutanea 
58651 Mastectomia subcutanea et implantatio prothesis 
58652 Mastectomia subcutanea c.preserv. cutis et mamill. 

  **** 09 492E Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58602 Excisio sectoris mammae 
58603 Excisio sectorium (2-3) mammae 
58604 Excisio sectoris mammae c.lymphadenectomia axill. 
58605 Excisio sectorium mammae (2-3) c.lymphadenectomia 

  **** 09 492F Szubtotális emlőeltávolítás rosszindulatú daganat miatt, őrszem nyirokcsomó eltávolításával 

BETEGSÉGEK 
C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
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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. 
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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58602 Excisio sectoris mammae 
58603 Excisio sectorium (2-3) mammae 
58604 Excisio sectoris mammae c.lymphadenectomia axill. 
58605 Excisio sectorium mammae (2-3) c.lymphadenectomia 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
3524A Nyirokcsomó-nyirokút szcintigráfia 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54010 Lymphadenectomia superficialis 

  **** 09 4930 Emlőműtétek nem malignus daganatok miatt 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

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. 
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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58602 Excisio sectoris mammae 
58603 Excisio sectorium (2-3) mammae 
58604 Excisio sectoris mammae c.lymphadenectomia axill. 
58605 Excisio sectorium mammae (2-3) c.lymphadenectomia 
58610 Mastectomia 
58650 Mastectomia subcutanea 
58651 Mastectomia subcutanea et implantatio prothesis 
58652 Mastectomia subcutanea c.preserv. cutis et mamill. 
58691 Excisio gynecomastiae 
58692 Excisio mammae ectopicae 

  **** 09 4950 Bőrátültetés (nem érnyeles) a bőr, bőr alatti szövet betegsége miatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
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58752 Emlő bőrének plasztikája 
58925 Vándoroltatott szabadlebeny 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
58937 Távoli nyeleslebeny 
58938 Kettős nyeleslebeny 
5893A Cross finger plastica 
58940 Hengerlebeny, egyszerű 
58941 Hengerlebeny, vándoroltatott 
58950 Keresztezett bőrpótlás 
58951 Zseblebeny 
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése 

  **** 09 496A Érnyeles bőrátültetés a bőr, bőr alatti szövet betegsége miatt 

BETEGSÉGEK 
A1840 A bőr és a bőralatti szövet gümőkórja 
A2200 Bőr anthrax 
A4220 Nyaki-arci actinomycosis 
C4401 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 
C4402 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 
C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
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 
C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
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. 
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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. 
D8630 Bőr sarcoidosis 
L0000 Staphylococcusos dermolysis ("forrázott bőr") syndroma 
L0020 Staphylococcusos dermolysis, kiterjedt forma (10-80% testfelület) 
L0030 Staphylococcusos dermolysis, generalizált tünetek (>80% testfelület) 
L0040 Staphylococcusos dermolysis, bármely testfelület + septikus állapot 
L0100 Ótvar [bármely kórokozótól] [bárhol] 
L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus 
L0210 A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0220 A törzs bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0230 Tomportáji bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0240 Végtag bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0500 Pilonidalis cysta tályoggal 
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. 
L1000 Pemphigus vulgaris 
L1003 Súlyos pemphigus vulgaris 
L1004 Igen súlyos pemphigus vulgaris, (szövődmémyes forma) 
L1010 Pemphigus vegetans 
L1020 Pemphigus foliaceus 
L1030 Brazíliai pemphigus [fogo selvagem] 
L1040 Pemphigus erythematosus 
L1050 Gyógyszer okozta pemphigus 
L1080 Egyéb pemphigus 
L1090 Pemphigus, k.m.n. 
L1100 Szerzett keratosis follicularis 
L1110 Múlékony acantholyticus dermatosis [Grover] 
L1180 Egyéb megjelölt acantholyticus rendellenességek 
L1190 Acantholyticus rendellenesség, k.m.n. 
L1200 Bullosus pemphigoid 
L1203 Súlyos bullosus pemphigoid szövődmény nélkül 
L1204 Súlyos bullosus pemphigoid szövődménnyel 
L1210 Hegesedő pemphigoid 
L1220 Gyermekkori idült bullosus betegség 
L1230 Szerzett epidermolysis bullosa 
L1290 Pemphigoid, k.m.n. 
L1300 Dermatitis herpetiformis 
L1310 Subcornealis pustulosus dermatitis 
L1380 Egyéb megnevezett bullosus rendellenségek 
L1390 Bullosus rendellenesség, k.m.n. 
L2093 Atopiás dermatitis, kiterjedt (SCORAD 35-60 között) 
L2094 Atopiás dermatitis, súlyos (SCORAD 60 felett) 
L2302 Fémek okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2312 Ragasztószerek okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2322 Kozmetikumok okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
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L2332 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2342 Allergiás kontaktdermatitis festékektől (18 % felett) 
L2352 Egyéb vegyi anyagok okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2362 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. élelmiszerektől (18 % felett) 
L2372 Allergiás kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (18 % felett) 
L2382 Egyéb ágens okozta allergiás kontaktdermatitisek (18 % felett) 
L2392 Nem meghatározott okú allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2402 Detergensek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2412 Olajok, zsírok okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2422 Oldószerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2432 Kozmetikumok okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2442 Bőrrel ér.gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2452 Egyéb vegyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2462 Bőrrel ér. élelmiszer okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2472 Irritativ kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (18 % felett) 
L2482 Egyéb ágens okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2492 Nem megnevezett okú irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2502 Kozmetikumok okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2512 Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2522 Festékek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2532 Egyéb vegyszerek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2542 Bőrrel ér. élelmiszer okozta nem spec. kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2552 Nem élelm.növények okozta nem spec. kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2582 Egyéb ágensek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2592 Ismeretlen okú, nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2602 Exfoliativ dermatitis (erythroderma) (18 % felett) 
L2702 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (18 % felett) 
L2712 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (18 % felett) 
L2722 Elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis (18 % felett) 
L2782 Egyéb belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (18 % felett) 
L2792 Nem megnevezett, belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (18 % felett) 
L2802 Lichen simplex chronicus (18 % felett) 
L2812 Prurigo nodularis (18 % felett) 
L2822 Egyéb prurigo (18 % felett) 
L5100 Nem bullosus erythema multiforme 
L5110 Bullosus erythema multiforme 
L5120 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] 
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 
L5300 Toxikus erythema 
L5310 Erythema annulare centrifugum 
L5320 Erythema marginatum 
L5330 Egyéb idült konfigurált erythema 
L5380 Egyéb, megjelölt erythemás állapotok 
L5700 Sugárzás okozta keratosis 
L5710 Actinicus reticuloid 
L5720 Cutis rhomboidalis nuchae 
L5730 Civatte-féle poikiloderma 
L5750 Actinicus granuloma 
L5780 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól 
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L5790 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól, k.m.n. 
L5800 Akut radiodermatitis 
L5810 Idült radiodermatitis 
L5890 Radiodermatitis, k.m.n. 
L5900 Erythema ab igne [dermatitis ab igne] 
L5980 A bőr és bőralatti szövet egyéb meghat. károsodása sugárzástól 
L5990 A bőr és bőralatti szövet sugárzással kapcsolatos elváltozása, k.m.n. 
L8700 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle] 
L8710 Reaktív perforáló collagenosis 
L8720 Elastosis perforans serpiginosa 
L8780 Egyéb transepidermalis eliminatios rendellenességek 
L8790 Transepidermalis eliminatiós rendellenesség, k.m.n. 
L88H0 Pyoderma gangraenosum 
L9200 Granuloma annulare 
L9210 Necrobiosis lipoidica, m.n.o. 
L9220 Granuloma faciale [a bőr eosinophil granulomája] 
L9300 Discoid lupus erythematosus 
L9310 A bőr szubakut lupus erythematosusa 
L9320 Egyéb, körülirt lupus erythematosus 
L9420 Calcinosis cutis 
L9430 Sclerodactylia 
L9450 Poikiloderma vasculare atrophicans 
L9510 Erythema elevatum et diutinum 
L9580 Egyéb bőrre lokalizált vasculitisek 
L9590 Bőrre lokalizált vasculitis, k.m.n. 
L9800 Pyogen granuloma 
L9820 Lázas neutrophiliás dermatosis [Sweet] 
L9860 A bőr és bőralatti szövet egyéb infiltrativ elváltozásai 
Q8000 Ichthyosis vulgaris 
Q8010 X-chromosomához kötött ichthyosis 
Q8020 Lemezes ichthyosis 
Q8030 Veleszületett hólyagos, ichthyoform erythroderma 
Q8080 Egyéb veleszületett ichthyosis 
Q8090 Veleszületett ichtyosis, k.m.n. 
Q8100 Epidermolysis bullosa simplex 
Q8110 Epidermolysis bullosa lethalis 
Q8120 Epidermolysis bullosa dystrophica 
Q8180 Egyéb bullosus epidermolysis 
Q8190 Epidermolysis bullosa, k.m.n. 
Q8200 Örökletes lymphoedema 
Q8210 Xeroderma pigmentosum 
Q8220 Mastocytosis 
Q8500 Neurofibromatosis (benignus) 

VAGY BETEGSÉGEK 
S2000 Az emlő sérülése 
S2010 Az emlő egyéb és k.m.n. felületes sérülései 
S2100 Az emlő nyílt sebe 
S9130 A láb egyéb részeinek sebe 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
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  **** 09 4970 Pilonidalis műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58870 Sinus pilonidalis excisioja 

  **** 09 4980 Bőr, bőralatti szövet, emlő plasztikai műtétek 

BETEGSÉGEK "A" 
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. 
D0500 Lobularis in situ carcinoma 
D0510 Intraductalis in situ carcinoma 
D0590 Az emlő in situ carcinomája k.m.n. 
N6202 Emlő hypertrophia (szimmetrikus) a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb oldalankénti szövettöbblet 
N6203 Emlő hypertrophia (a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb térfogatbeli aszimmetria) 
N6204 Emlő hypertrophia (30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria) 
N6481 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei (emlő aszimmetria 30% feletti) 
N6482 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei (emlő aszimmetria a testtömeg 0,5%-ánál nagyobb mértékű) 
N6483 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei (emlő helyreáll. utáni aszimm. vagy emlő szerzett deform-a dag. eltáv. 

vagy korábbi műtét, sérülés miatt) 
N6484 Az emlő egyéb meghatározott rendellenességei (emlő szerzett hiánya daganat eltávolítás vagy korábbi műtét, sérülés 

következtében) 
Q8300 Az emlő és mellbimbó veleszületett hiánya 
Q8382 Emlő hypoplasia (30%-ot meghaladó térfogatbeli aszimmetria) 
Q8383 Emlő hypoplasia Poland syndromában 

BETEGSÉGEK "B" 
L9181 Jelentős fokú túltengéses bőrrendellenesség 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
Z5181 Súlyvesztés előtti BMI nagyobb, mint 35 kg/m2 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "D" 
Z5182 Súlyvesztés 35-45 kezdő BMI esetén min. 10 BMI 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "E" 
Z5183 Súlyvesztés 45 feletti kezdő BMI esetén min. 12 BMI 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "F" 
Z5184 Stabil súlyvesztés (a csökkent testsúlyt min. 6 hónapon át tartja) 

BEAVATKOZÁSOK "G" 
58730 Plastica mammae per augmentationem 
58731 Plastica mammae c. transplant. 
58732 Plastica mammae c. implant., autogen 
58733 Plastica mammae c. implant., allogen 
58740 Plastica mammae per reductionem 
58750 Plastica mammae 
58751 Mastopexia 
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BEAVATKOZÁSOK "H" 
59011 Bőrfelesleg eltávolítása 

("A" DIAGN. ÉS "G" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "V" TÍPUSKÉNT:[("C" ÉS "D" ÉS "F" DIAGN.) VAGY ("C" ÉS "E" ÉS "F" DIAGN.)] ÉS "H" 
BEAV.) 

  **** 09 5000 Nagy rizikójú rosszindulatú bőrdaganatok 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 

  **** 09 5010 Súlyos bőrbetegségek 

BETEGSÉGEK 
A1840 A bőr és a bőralatti szövet gümőkórja 
A2200 Bőr anthrax 
A4220 Nyaki-arci actinomycosis 
C4401 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 
C4402 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 
C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
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 
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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 
C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
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. 
D8630 Bőr sarcoidosis 
L0000 Staphylococcusos dermolysis ("forrázott bőr") syndroma 
L0020 Staphylococcusos dermolysis, kiterjedt forma (10-80% testfelület) 
L0030 Staphylococcusos dermolysis, generalizált tünetek (>80% testfelület) 
L0040 Staphylococcusos dermolysis, bármely testfelület + septikus állapot 
L0100 Ótvar [bármely kórokozótól] [bárhol] 
L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus 
L0210 A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0220 A törzs bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0230 Tomportáji bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0240 Végtag bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0500 Pilonidalis cysta tályoggal 
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. 
L1000 Pemphigus vulgaris 
L1003 Súlyos pemphigus vulgaris 
L1004 Igen súlyos pemphigus vulgaris, (szövődmémyes forma) 
L1010 Pemphigus vegetans 
L1020 Pemphigus foliaceus 
L1030 Brazíliai pemphigus [fogo selvagem] 
L1040 Pemphigus erythematosus 
L1050 Gyógyszer okozta pemphigus 
L1080 Egyéb pemphigus 
L1090 Pemphigus, k.m.n. 
L1100 Szerzett keratosis follicularis 
L1110 Múlékony acantholyticus dermatosis [Grover] 
L1180 Egyéb megjelölt acantholyticus rendellenességek 
L1190 Acantholyticus rendellenesség, k.m.n. 
L1200 Bullosus pemphigoid 
L1203 Súlyos bullosus pemphigoid szövődmény nélkül 
L1204 Súlyos bullosus pemphigoid szövődménnyel 
L1210 Hegesedő pemphigoid 
L1220 Gyermekkori idült bullosus betegség 
L1230 Szerzett epidermolysis bullosa 
L1290 Pemphigoid, k.m.n. 
L1300 Dermatitis herpetiformis 
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L1310 Subcornealis pustulosus dermatitis 
L1380 Egyéb megnevezett bullosus rendellenségek 
L1390 Bullosus rendellenesség, k.m.n. 
L2093 Atopiás dermatitis, kiterjedt (SCORAD 35-60 között) 
L2094 Atopiás dermatitis, súlyos (SCORAD 60 felett) 
L2302 Fémek okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2312 Ragasztószerek okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2322 Kozmetikumok okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2332 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2342 Allergiás kontaktdermatitis festékektől (18 % felett) 
L2352 Egyéb vegyi anyagok okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2362 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. élelmiszerektől (18 % felett) 
L2372 Allergiás kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (18 % felett) 
L2382 Egyéb ágens okozta allergiás kontaktdermatitisek (18 % felett) 
L2392 Nem meghatározott okú allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2402 Detergensek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2412 Olajok, zsírok okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2422 Oldószerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2432 Kozmetikumok okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2442 Bőrrel ér.gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2452 Egyéb vegyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2462 Bőrrel ér. élelmiszer okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2472 Irritativ kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (18 % felett) 
L2482 Egyéb ágens okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2492 Nem megnevezett okú irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2502 Kozmetikumok okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2512 Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2522 Festékek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2532 Egyéb vegyszerek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2542 Bőrrel ér. élelmiszer okozta nem spec. kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2552 Nem élelm.növények okozta nem spec. kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2582 Egyéb ágensek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2592 Ismeretlen okú, nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2602 Exfoliativ dermatitis (erythroderma) (18 % felett) 
L2702 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (18 % felett) 
L2712 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (18 % felett) 
L2722 Elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis (18 % felett) 
L2782 Egyéb belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (18 % felett) 
L2792 Nem megnevezett, belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (18 % felett) 
L2802 Lichen simplex chronicus (18 % felett) 
L2812 Prurigo nodularis (18 % felett) 
L2822 Egyéb prurigo (18 % felett) 
L4003 Psoriasis vulgaris, kp.súlyos (PASI-SCOR 11-18) 
L4004 Psoriasis vulgaris, súlyos (PASI-SCOR 19-30) 
L4005 Psoriasis vulgaris, nagyon súlyos (PASI-SCOR 31-44) 
L4010 Generalizált pustulosus psoriasis 
L4033 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis, súlyos 
L4034 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis, nagyon súlyos 
L5081 Egyéb urticaria (18 % felett) 
L5100 Nem bullosus erythema multiforme 
L5110 Bullosus erythema multiforme 
L5120 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] 
L5123 Toxikus epidermalis necrolysis, testny. és körny. + 30-80% testfelület 
L5124 Toxikus epidermalis necrolysis testny. és körny. + 100% testfelület 
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L5125 Toxikus epidermalis necrolysis, belszervi nyálkah.+ bárm.% testfelület 
L5180 Egyéb erythema multiforme 
L5190 Erythema multiforme, k.m.n. 
L52H0 Erythema nodosum 
L5300 Toxikus erythema 
L5310 Erythema annulare centrifugum 
L5320 Erythema marginatum 
L5330 Egyéb idült konfigurált erythema 
L5380 Egyéb, megjelölt erythemás állapotok 
L5700 Sugárzás okozta keratosis 
L5710 Actinicus reticuloid 
L5720 Cutis rhomboidalis nuchae 
L5730 Civatte-féle poikiloderma 
L5750 Actinicus granuloma 
L5780 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól 
L5790 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól, k.m.n. 
L5800 Akut radiodermatitis 
L5810 Idült radiodermatitis 
L5890 Radiodermatitis, k.m.n. 
L5900 Erythema ab igne [dermatitis ab igne] 
L5980 A bőr és bőralatti szövet egyéb meghat. károsodása sugárzástól 
L5990 A bőr és bőralatti szövet sugárzással kapcsolatos elváltozása, k.m.n. 
L8700 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle] 
L8710 Reaktív perforáló collagenosis 
L8720 Elastosis perforans serpiginosa 
L8780 Egyéb transepidermalis eliminatios rendellenességek 
L8790 Transepidermalis eliminatiós rendellenesség, k.m.n. 
L88H0 Pyoderma gangraenosum 
L89H0 Decubitus-fekély 
L9200 Granuloma annulare 
L9210 Necrobiosis lipoidica, m.n.o. 
L9220 Granuloma faciale [a bőr eosinophil granulomája] 
L9300 Discoid lupus erythematosus 
L9310 A bőr szubakut lupus erythematosusa 
L9320 Egyéb, körülirt lupus erythematosus 
L9420 Calcinosis cutis 
L9430 Sclerodactylia 
L9450 Poikiloderma vasculare atrophicans 
L9510 Erythema elevatum et diutinum 
L9580 Egyéb bőrre lokalizált vasculitisek 
L9590 Bőrre lokalizált vasculitis, k.m.n. 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
L9800 Pyogen granuloma 
L9820 Lázas neutrophiliás dermatosis [Sweet] 
L9860 A bőr és bőralatti szövet egyéb infiltrativ elváltozásai 
Q8000 Ichthyosis vulgaris 
Q8010 X-chromosomához kötött ichthyosis 
Q8020 Lemezes ichthyosis 
Q8030 Veleszületett hólyagos, ichthyoform erythroderma 
Q8080 Egyéb veleszületett ichthyosis 
Q8090 Veleszületett ichtyosis, k.m.n. 
Q8100 Epidermolysis bullosa simplex 
Q8110 Epidermolysis bullosa lethalis 
Q8120 Epidermolysis bullosa dystrophica 
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Q8180 Egyéb bullosus epidermolysis 
Q8190 Epidermolysis bullosa, k.m.n. 
Q8200 Örökletes lymphoedema 
Q8210 Xeroderma pigmentosum 
Q8220 Mastocytosis 
Q8500 Neurofibromatosis (benignus) 

  **** 09 506C Rosszindulatú emlődaganatok 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 

  **** 09 528Z Nagyobb bőr-, emlőbetegségek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A1840 A bőr és a bőralatti szövet gümőkórja 
A2200 Bőr anthrax 
A4220 Nyaki-arci actinomycosis 
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. 
C4401 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 
C4402 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 
C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
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 
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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 
C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
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. 
C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
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. 
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. 
D8630 Bőr sarcoidosis 
L0000 Staphylococcusos dermolysis ("forrázott bőr") syndroma 
L0020 Staphylococcusos dermolysis, kiterjedt forma (10-80% testfelület) 
L0030 Staphylococcusos dermolysis, generalizált tünetek (>80% testfelület) 
L0040 Staphylococcusos dermolysis, bármely testfelület + septikus állapot 
L0100 Ótvar [bármely kórokozótól] [bárhol] 
L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus 
L0210 A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0220 A törzs bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0230 Tomportáji bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0240 Végtag bőrtályog, kelés, carbunculus 
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L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0500 Pilonidalis cysta tályoggal 
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. 
L1000 Pemphigus vulgaris 
L1003 Súlyos pemphigus vulgaris 
L1004 Igen súlyos pemphigus vulgaris, (szövődmémyes forma) 
L1010 Pemphigus vegetans 
L1020 Pemphigus foliaceus 
L1030 Brazíliai pemphigus [fogo selvagem] 
L1040 Pemphigus erythematosus 
L1050 Gyógyszer okozta pemphigus 
L1080 Egyéb pemphigus 
L1090 Pemphigus, k.m.n. 
L1100 Szerzett keratosis follicularis 
L1110 Múlékony acantholyticus dermatosis [Grover] 
L1180 Egyéb megjelölt acantholyticus rendellenességek 
L1190 Acantholyticus rendellenesség, k.m.n. 
L1200 Bullosus pemphigoid 
L1203 Súlyos bullosus pemphigoid szövődmény nélkül 
L1204 Súlyos bullosus pemphigoid szövődménnyel 
L1210 Hegesedő pemphigoid 
L1220 Gyermekkori idült bullosus betegség 
L1230 Szerzett epidermolysis bullosa 
L1290 Pemphigoid, k.m.n. 
L1300 Dermatitis herpetiformis 
L1310 Subcornealis pustulosus dermatitis 
L1380 Egyéb megnevezett bullosus rendellenségek 
L1390 Bullosus rendellenesség, k.m.n. 
L2093 Atopiás dermatitis, kiterjedt (SCORAD 35-60 között) 
L2094 Atopiás dermatitis, súlyos (SCORAD 60 felett) 
L2302 Fémek okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2312 Ragasztószerek okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2322 Kozmetikumok okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2332 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2342 Allergiás kontaktdermatitis festékektől (18 % felett) 
L2352 Egyéb vegyi anyagok okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2362 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. élelmiszerektől (18 % felett) 
L2372 Allergiás kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (18 % felett) 
L2382 Egyéb ágens okozta allergiás kontaktdermatitisek (18 % felett) 
L2392 Nem meghatározott okú allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2402 Detergensek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2412 Olajok, zsírok okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2422 Oldószerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2432 Kozmetikumok okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2442 Bőrrel ér.gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2452 Egyéb vegyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2462 Bőrrel ér. élelmiszer okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2472 Irritativ kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (18 % felett) 
L2482 Egyéb ágens okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2492 Nem megnevezett okú irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2502 Kozmetikumok okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
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L2512 Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2522 Festékek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2532 Egyéb vegyszerek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2542 Bőrrel ér. élelmiszer okozta nem spec. kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2552 Nem élelm.növények okozta nem spec. kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2582 Egyéb ágensek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2592 Ismeretlen okú, nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2602 Exfoliativ dermatitis (erythroderma) (18 % felett) 
L2702 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (18 % felett) 
L2712 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (18 % felett) 
L2722 Elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis (18 % felett) 
L2782 Egyéb belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (18 % felett) 
L2792 Nem megnevezett, belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (18 % felett) 
L2802 Lichen simplex chronicus (18 % felett) 
L2812 Prurigo nodularis (18 % felett) 
L2822 Egyéb prurigo (18 % felett) 
L4003 Psoriasis vulgaris, kp.súlyos (PASI-SCOR 11-18) 
L4004 Psoriasis vulgaris, súlyos (PASI-SCOR 19-30) 
L4005 Psoriasis vulgaris, nagyon súlyos (PASI-SCOR 31-44) 
L4010 Generalizált pustulosus psoriasis 
L4033 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis, súlyos 
L4034 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis, nagyon súlyos 
L5081 Egyéb urticaria (18 % felett) 
L5100 Nem bullosus erythema multiforme 
L5110 Bullosus erythema multiforme 
L5120 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] 
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 
L5300 Toxikus erythema 
L5310 Erythema annulare centrifugum 
L5320 Erythema marginatum 
L5330 Egyéb idült konfigurált erythema 
L5380 Egyéb, megjelölt erythemás állapotok 
L5700 Sugárzás okozta keratosis 
L5710 Actinicus reticuloid 
L5720 Cutis rhomboidalis nuchae 
L5730 Civatte-féle poikiloderma 
L5750 Actinicus granuloma 
L5780 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól 
L5790 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól, k.m.n. 
L5800 Akut radiodermatitis 
L5810 Idült radiodermatitis 
L5890 Radiodermatitis, k.m.n. 
L5900 Erythema ab igne [dermatitis ab igne] 
L5980 A bőr és bőralatti szövet egyéb meghat. károsodása sugárzástól 
L5990 A bőr és bőralatti szövet sugárzással kapcsolatos elváltozása, k.m.n. 
L8700 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle] 
L8710 Reaktív perforáló collagenosis 
L8720 Elastosis perforans serpiginosa 
L8780 Egyéb transepidermalis eliminatios rendellenességek 
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L8790 Transepidermalis eliminatiós rendellenesség, k.m.n. 
L88H0 Pyoderma gangraenosum 
L89H0 Decubitus-fekély 
L9200 Granuloma annulare 
L9210 Necrobiosis lipoidica, m.n.o. 
L9220 Granuloma faciale [a bőr eosinophil granulomája] 
L9300 Discoid lupus erythematosus 
L9310 A bőr szubakut lupus erythematosusa 
L9320 Egyéb, körülirt lupus erythematosus 
L9420 Calcinosis cutis 
L9430 Sclerodactylia 
L9450 Poikiloderma vasculare atrophicans 
L9510 Erythema elevatum et diutinum 
L9580 Egyéb bőrre lokalizált vasculitisek 
L9590 Bőrre lokalizált vasculitis, k.m.n. 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
L9800 Pyogen granuloma 
L9820 Lázas neutrophiliás dermatosis [Sweet] 
L9860 A bőr és bőralatti szövet egyéb infiltrativ elváltozásai 
Q8000 Ichthyosis vulgaris 
Q8010 X-chromosomához kötött ichthyosis 
Q8020 Lemezes ichthyosis 
Q8030 Veleszületett hólyagos, ichthyoform erythroderma 
Q8080 Egyéb veleszületett ichthyosis 
Q8090 Veleszületett ichtyosis, k.m.n. 
Q8100 Epidermolysis bullosa simplex 
Q8110 Epidermolysis bullosa lethalis 
Q8120 Epidermolysis bullosa dystrophica 
Q8180 Egyéb bullosus epidermolysis 
Q8190 Epidermolysis bullosa, k.m.n. 
Q8200 Örökletes lymphoedema 
Q8210 Xeroderma pigmentosum 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 09 530Z Bőr-, emlőműtétek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
39102 Naveus flammeus kez. Neodynium-YAG-gal v.festéklézerrel 20 négyzetcentiméternél több 
57784 Exstirpatio cicatricis post op. propter TOS 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58600 Excisio laesionis mammae 
58602 Excisio sectoris mammae 
58603 Excisio sectorium (2-3) mammae 
58604 Excisio sectoris mammae c.lymphadenectomia axill. 
58605 Excisio sectorium mammae (2-3) c.lymphadenectomia 
58610 Mastectomia 
58620 Mastectomia c.lymphadenect. reg. 
58631 Mastectomia c.lymphadenect. reg. et excis. m. pect. 
58640 Mastectomia c.lymphadenect. reg. et excis. par.th. 
58641 Mastectomia c.lymphadenect.axill.,parast.,supracl. 
58650 Mastectomia subcutanea 
58651 Mastectomia subcutanea et implantatio prothesis 
58652 Mastectomia subcutanea c.preserv. cutis et mamill. 
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58691 Excisio gynecomastiae 
58692 Excisio mammae ectopicae 
58721 Excisio mamillae 
58730 Plastica mammae per augmentationem 
58731 Plastica mammae c. transplant. 
58732 Plastica mammae c. implant., autogen 
58733 Plastica mammae c. implant., allogen 
58740 Plastica mammae per reductionem 
58750 Plastica mammae 
58751 Mastopexia 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58870 Sinus pilonidalis excisioja 
58925 Vándoroltatott szabadlebeny 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
58937 Távoli nyeleslebeny 
58938 Kettős nyeleslebeny 
5893A Cross finger plastica 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58940 Hengerlebeny, egyszerű 
58941 Hengerlebeny, vándoroltatott 
58950 Keresztezett bőrpótlás 
58951 Zseblebeny 
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése 
59000 Ráncplastica arcon 
59010 Méretcsökkentő plasticai műtétek, hasi lipectomia 
59020 Hajátültetés 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 10  Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek 

  **** 10 5310 Hypophysis műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50750 Transsphenoidalis hypohysis adenomectomia 
50751 Transcranialis hypophysis tumor eltávolítás 
50752 Cryo-hypophysectomia 
50753 Hypophysectomia 
50754 Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás 

  **** 10 5320 Mellékveseműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50700 Exploratio glandulae suprarenalis 
50710 Adrenalectomia seu resectio unilat.gland.supraren. 
50718 Adrenalectomia seu res.gl.supraren.unilat.laparosc 
50719 Adrenalectomia seu res.gl.supraren.unilat.kovert. 
50720 Adrenalectomia bilateralis 
50721 Adrenalectomia unilateralis et resectio contralat. 
50722 Resectio glandularum suprarenalium bilateralis 
50728 Adrenalectomia seu res.gl.supraren.bilat.laparosc. 
50729 Adrenalectomia seu res.gl.supraren.bilat.konvert. 

  **** 10 533A Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy nagyobb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50630 Thyreoidectomoa totalis (near total) 
50640 Thyreoidectomia substernalis 
50641 Thyreoidectomia substernalis c. sternotomiam 
50642 Thyreoidectomia substernalis c. thoracotomiam 
50671 Exstirpatio glandulae parathyreoideae thoracalis 
50680 Exstirpatio glandularum parathyreoidearum totalis 

  **** 10 533B Pajzsmirigy, mellékpajzsmirigy kisebb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50600 Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio) 
50610 Resectio unilateralis glandulae thyreoideae 
50611 Excisio adenomae glandulae thyreoideae 
50620 Resectio lobi utriusque glandulae thyreoideae 
50631 Lobectomia glandulae thyreoideae 
50650 Ectopias pajzsmirigy eltávolítása 
50670 Excisio glandulae parathyreoideae s.adenomae eadem 

  **** 10 5340 Ductus thyreoglossus műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50660 Exstirpatio cystae colli medialis 
50661 Excisio ductus thyreoglossus 

  **** 10 535C Endokrin, táplálkozási, anyagcsere betegségek egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50682 Kryoprezervált endokrin szövet autotransplantatio 
50683 Autotranszplantált endokrin szövet resectio 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50790 Endokrin szövet autotransplantacioja 
56510 Petefészek lokális kimetszése 

  **** 10 537A Diabetes 36 év felett, insulin dependens 

BETEGSÉGEK 
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 
E1080 Insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
E1090 Insulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 
O2400 Terhesség előtt fennálló, inzulin függő cukorbetegség (IDDM) 

  **** 10 537B Diabetes 36 év feletti nem insulin dependens 

BETEGSÉGEK 
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 
E1180 Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
E1280 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
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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 
E1380 Egyéb megjelölt cukorbaj k.m.n. szövődményekkel 
E1390 Egyéb megjelölt cukorbaj szövődmények nélkül 
E1400 Cukorbetegség k.m.n., comával 
E1410 Cukorbetegség k.m.n., ketoacidosissal 
E1420 Cukorbetegség k.m.n., veseszövődményekkel 
E1430 Cukorbetegség k.m.n., szemszövődményekkel 
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 
E1480 Cukorbetegség k.m.n., k.m.n. szövődményekkel 
E1490 Cukorbetegség k.m.n., szövődmények nélkül 
O2410 Terhesség előtt fennálló nem inzulin függő (NIDDM) cukorbetegség 
O2420 Terhesség előtti, hiányos táplálkozással összefüggő cukorbetegség 
O2430 Terhesség előtt fennálló, k.m.n. típusú cukorbetegség 
O2440 Terhesség alatt jelentkező cukorbetegség (gestatiós diabetes) (GDM) 
O2490 Terhességgel szövődött cukorbetegség, k.m.n. 

  **** 10 537C Diabetes mellitus 14-36 éves kor között 

BETEGSÉGEK 
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 
E1080 Insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
E1090 Insulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 
O2400 Terhesség előtt fennálló, inzulin függő cukorbetegség (IDDM) 
O2410 Terhesség előtt fennálló nem inzulin függő (NIDDM) cukorbetegség 

VAGY BETEGSÉGEK 
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 
E1180 Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
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E1270 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség többszörös szövődménnyel 
E1280 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
E1380 Egyéb megjelölt cukorbaj k.m.n. szövődményekkel 
E1390 Egyéb megjelölt cukorbaj szövődmények nélkül 
E1400 Cukorbetegség k.m.n., comával 
E1410 Cukorbetegség k.m.n., ketoacidosissal 
E1420 Cukorbetegség k.m.n., veseszövődményekkel 
E1430 Cukorbetegség k.m.n., szemszövődményekkel 
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 
E1480 Cukorbetegség k.m.n., k.m.n. szövődményekkel 
E1490 Cukorbetegség k.m.n., szövődmények nélkül 
O2410 Terhesség előtt fennálló nem inzulin függő (NIDDM) cukorbetegség 
O2420 Terhesség előtti, hiányos táplálkozással összefüggő cukorbetegség 
O2430 Terhesség előtt fennálló, k.m.n. típusú cukorbetegség 
O2440 Terhesség alatt jelentkező cukorbetegség (gestatiós diabetes) (GDM) 
O2490 Terhességgel szövődött cukorbetegség, k.m.n. 

  **** 10 537D Diabetes mellitus 14 éves kor alatt 

BETEGSÉGEK 
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 
E1080 Insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
E1090 Insulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 
O2400 Terhesség előtt fennálló, inzulin függő cukorbetegség (IDDM) 
O2410 Terhesség előtt fennálló nem inzulin függő (NIDDM) cukorbetegség 

VAGY BETEGSÉGEK 
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 
E1180 Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
E1190 Nem-insulin-dependens cukorbetegség szövődmények nélkül 
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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 
E1280 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
E1380 Egyéb megjelölt cukorbaj k.m.n. szövődményekkel 
E1390 Egyéb megjelölt cukorbaj szövődmények nélkül 
E1400 Cukorbetegség k.m.n., comával 
E1410 Cukorbetegség k.m.n., ketoacidosissal 
E1420 Cukorbetegség k.m.n., veseszövődményekkel 
E1430 Cukorbetegség k.m.n., szemszövődményekkel 
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 
E1480 Cukorbetegség k.m.n., k.m.n. szövődményekkel 
E1490 Cukorbetegség k.m.n., szövődmények nélkül 
O2420 Terhesség előtti, hiányos táplálkozással összefüggő cukorbetegség 
O2430 Terhesség előtt fennálló, k.m.n. típusú cukorbetegség 
O2440 Terhesség alatt jelentkező cukorbetegség (gestatiós diabetes) (GDM) 
O2490 Terhességgel szövődött cukorbetegség, k.m.n. 

  **** 10 537E Diabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
E1600 Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül 
E1610 Egyéb hypoglycaemia 
E1620 Hypoglycaemia, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
21202 Vérgáz analízis 
85931 Hypoglycaemias coma kezelése 
88740 Infúzió perifériás vénába 
88741 Infúzió centrális vénába 

  **** 10 537F Diabeteses neuropathia Thiogamma kezelése 

"3" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
E1040 Insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 
E1140 Nem-insulin-dependens cukorbetegség idegrendszeri szövődményekkel 
E1240 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség idegredszeri szövődményekkel 
E1340 Egyéb megjelölt cukorbaj idegrendszeri szövődményekkel 
E1440 Cukorbetegség k.m.n., idegrendszeri szövődményekkel 
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"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
G5900 Diabeteses mononeuropathia (E10-E14 +közös .4 negyedik karakterrel) 
G6320 Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 
G9900 Autonóm idegbántalom endocrin és anyagcsere betegségekben 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
89843 Thiogamma kezelés diabeteses betegnél 

"3"-AS TÍPUSKÉNT "A" DIAGN. ÉS "K" TÍPUSKÉNT "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. 

  **** 10 538B Pajzsmirigybetegségek rosszindulatú daganatok kivételével 

BETEGSÉGEK 
D34H0 A pajzsmirigy jóindulatú daganata 
D4400 Pajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
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) 
E0380 Egyéb hypothyreosis 
E0390 Hypothyreosis, k.m.n. 
E0400 Nem-toxikus diffúz golyva 
E0410 Nem-toxikus pajzsmirigy göb 
E0420 Nem-toxikus többgöbös golyva 
E0480 Egyéb nem-toxikus golyva 
E0490 Nem-toxikus golyva, 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 
E0580 Egyéb thyreotoxicosis 
E0590 Thyreotoxicosis k.m.n. 
E0600 Heveny pajzsmirigygyulladás 
E0610 Szubakut pajzsmirigy gyulladás 
E0620 Idült pajzsmirigy gyulladás átmeneti thyreotoxicosissal 
E0630 Autoimmun thyreoiditis 
E0640 Gyógyszer-okozta pajzsmirigygyulladás 
E0650 Egyéb idült pajzsmirigygyulladás 
E0690 Pajzsmirigy gyulladás, k.m.n. 
E0700 Fokozott calcitonin elválasztás 
E0710 Hormonképzés defektusával társuló golyva 
E0780 A pajzsmirigy egyéb betegségei 
E0790 Pajzsmirigy betegség, k.m.n. 
E8900 Beavatkozás utáni pajzsmirigy elégtelenség 
R9460 Pajzsmirigy funkciós vizsgálatok kóros eredményei 
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  **** 10 539C Rosszindulatú endokrin daganatok 

BETEGSÉGEK 
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 
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n. 
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
D0930 Pajzsmirigy és egyéb endocrin mirigyek in situ carcinomája 
E3400 Carcinoid syndroma 

  **** 10 540C A mellékpajzsmirigy, hypophysis és endokrinszervek egyéb betegségei 

BETEGSÉGEK 
A1870 Mellékvesék gümőkórja (E35.1*) 
D1370 Endocrin pancreas jóindulatú daganata 
D3500 Mellékvese jóindulatú daganata 
D3510 Mellékpajzsmirigy jóindulatú daganata 
D3520 Agyalapi mirigy jóindulatú daganata 
D3580 Több endocrin mirigy jóindulatú daganata 
D4410 Mellékvese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4420 Mellékpajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4470 Aortatest és egyéb paraganglionok bizonytalan viselkedésű daganata 
D4480 Több endocrin mirigyre kiterjedő bizonytalan viselkedésű daganat 
E1630 Fokozott glucagon elválasztás 
E2000 Idiopathiás hypoparathyreosis 
E2010 Pseudohypoparathyreosis 
E2080 Egyéb hypoparathyreosis 
E2090 Hypoparathyreosis k.m.n. 
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 
E2210 Hyperprolactinaemia 
E2220 Antidiureticus hormon termelési zavar syndroma 
E2300 Hypopituitarismus 
E2310 Gyógyszer-okozta agyalapi mirigy elégtelenség 
E2320 Diabetes insipidus 
E2330 Hypothalamus dysfunctio, m.n.o. 
E2400 Hypophysis eredetű Cushing-kór 
E2410 Nelson-syndroma 
E2420 Gyógyszer-okozta Cushing-syndroma 
E2430 Ectopiás ACTH-syndroma 
E2440 Alkohol-okozta pseudo-Cushing-syndroma 
E2480 Egyéb Cushing-syndroma 
E2500 Enzimhiánnyal társuló veleszületett Adrenogenitalis rendellenességek 
E2580 Egyéb Adrenogenitalis rendellenességek 
E2600 Primaer hyperaldosteronismus 
E2610 Secundaer hyperaldosteronismus 
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E2680 Egyéb hyperaldosteronismus 
E2700 Egyéb mellékvesekéreg túlműködés 
E2710 Primer mellékvesekéreg elégtelenség 
E2730 Gyógyszer-okozta mellékvesekéreg elégtelenség 
E2750 Mellékvesevelő túlműködés 
E2780 Egyéb megjelölt mellékvese betegségek 
E2900 Here túlműködés 
E2910 Here hypofunctio 
E2980 Egyéb hereműködési zavar 
E3100 Autoimmun polyglandularis elégtelenség 
E3110 Polyglandularis túlműködés 
E3180 Egyéb polyglandularis hormonzavar 
Q8910 A mellékvese veleszületett rendellenességei 
Q8920 Egyéb belső elválasztású mirigyek veleszületett rendellenességei 
R9470 Egyéb endocrin funkciós vizsgálatok kóros eredményei 

  **** 10 541A Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
E15H0 Nem-diabeteses hypoglycaemiás coma 
E1610 Egyéb hypoglycaemia 
E1620 Hypoglycaemia, k.m.n. 
E40H0 Kwashiorkor 
E41H0 Táplálkozási marasmus 
E42H0 Marasmussal társuló kwashiorkor 
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. 
E5080 A-vitamin-hiány egyéb manifestatioi 
E5090 A-vitamin-hiány, k.m.n. 
E5110 Beriberi 
E5120 Wernicke-encephalopathia 
E5180 Thiamin-hiány egyéb manifestatiói 
E5190 Thiamin-hiány, k.m.n. 
E52H0 Niacin hiány [pellagra] 
E5300 Riboflavin hiány 
E5310 Pyridoxin hiány 
E5380 Egyéb B-vitamin-hiány 
E5390 B-vitamin-hiány, k.m.n. 
E54H0 Ascorbinsav-hiány 
E5500 Rachitis, aktív 
E5590 D-vitamin-hiány, k.m.n. 
E5600 E-vitamin-hiány 
E5610 K-vitamin-hiány 
E5680 Egyéb vitamin-hiányok 
E5690 Vitaminhiány, k.m.n. 
E58H0 Táplálkozási kalcium-hiány 
E59H0 Táplálkozási szelén-hiány 
E60H0 Táplálkozási cink-hiány 
E6100 Réz-hiány 
E6110 Vas-hiány 
E6120 Magnézium-hiány 
E6130 Mangán-hiány 
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E6140 Króm-hiány 
E6150 Molibdén-hiány 
E6160 Vanádium-hiány 
E6170 Több nyomelem hiánya 
E6180 Egyéb nyomelem hiánya 
E6190 Nyomelem hiány, k.m.n. 
E6300 Essentialis zsírsav [EFA] hiány 
E6310 A táplálék alkotóelemeinek aránytalansága 
E6380 Egyéb megjelölt táplálkozási hiányállapotok 
E6390 Táplálkozási hiányállapot, k.m.n. 
E65H0 Helyi zsírlerakódás 
E6610 Gyógyszer-okozta elhízás 
E6620 Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval 
E6700 A-hypervitaminosis 
E6710 Hypercarotinaemia 
E6720 Pyridoxin (B6-vitamin) túladagolás syndroma 
E6730 D-hypervitaminosis 
E7000 Klasszikus phenylketonuria 
E7010 Egyéb hyperphenylalaninaemiák 
E7020 A tyrosin anyagcsere zavarai 
E7030 Albinismus 
E7080 Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei 
E7090 Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7100 Juharfaszirup betegség 
E7110 Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7120 Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E7130 Zsírsav anyagcsere rendellenességei 
E7200 Az aminosav transzport zavarai 
E7210 Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei 
E7220 A karbamid-ciklus rendellenességei 
E7230 A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei 
E7240 Az ornitin anyagcsere rendellenességei 
E7250 A glycin anyagcsere rendellenességei 
E7280 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7290 Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7300 Veleszületett lactose-hiány 
E7310 Másodlagos lactose-hiány 
E7380 Egyéb lactose intolerancia 
E7390 Lactose intolerancia, k.m.n. 
E7400 Glycogen tárolási betegség 
E7410 A fruktóz anyagcsere rendellenességei 
E7420 Galactose anyagcsere zavarai 
E7430 Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei 
E7440 A pyruvat anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei 
E7480 Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek 
E7490 Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7500 GM2 gangliosidosis 
E7510 Egyéb gangliosidosis 
E7520 Egyéb sphingolipidosis 
E7530 Sphingolipidosis, k.m.n. 
E7540 Neuronalis ceroid lipofuscinosis 
E7550 Egyéb lipid tárolási betegségek 
E7560 Lipid tárolási betegség, k.m.n. 
E7600 Mucopolysaccharidosis, I. típus 
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E7610 Mucopolysaccharidosis, II. típus 
E7620 Egyéb mucopolysaccharidosisok 
E7630 Mucopolysaccharidosis, k.m.n. 
E7680 A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7690 Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7700 A lysosomális enzimek post-translatiós modificatiójának defektusai 
E7710 A glycoprotein lebontás defektusai 
E7780 A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7790 Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7800 Tiszta hypercholesterinaemia 
E7810 Tiszta hypertriglyceridaemia 
E7820 Kevert hyperlipidaemia 
E7830 Hyperchylomicronaemia 
E7840 Egyéb hyperlipidaemia 
E7850 Hyperlipidaemia, k.m.n. 
E7860 Lipoprotein hiány 
E7880 A lipoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7890 Lipoprotein anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E7900 Hyperuricaemia gyulladásos arthritis és köszvényes csomók nélkül 
E7910 Lesch-Nyhan-syndroma 
E7980 A purin és pyrimidin anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7990 Purin és pyrimidin anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E8000 Hereditaer erythropoeticus porphyria 
E8010 Porphyria cutanea tarda 
E8020 Egyéb porphyria 
E8021 Acut intermittens porphyria 
E8022 Variegata porphyria 
E8023 Herediter coproporphyria 
E8024 DALA dehidrataz defekt porphyria (delta-aminolevulinsav) 
E8030 Catalase és peroxydase defektusok 
E8040 Gilbert-syndroma 
E8050 Crigler-Najjar-syndroma 
E8060 Egyéb bilirubin anyagcsere rendellenességek 
E8070 Bilirubin anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E8300 A réz-anyagcsere rendellenességei 
E8310 A vas anyagcsere rendellenességei 
E8320 A cink anyagcsere rendellenességei 
E8330 A phosphor-anyagcsere rendellenességei 
E8340 A magnesium anyagcsere rendellenességei 
E8350 A kalcium anyagcsere rendellenességei 
E8380 Az ásványi anyagcsere egyéb rendellenességei 
E8390 Ásványi anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E8500 Heredofamiliaris amyloidosis, neuropathia nélkül 
E8510 Heredofamiliaris amyloidosis neuropathiával 
E8520 Heredofamiliaris amyloidosis, k.m.n. 
E8530 Secundaer szisztémás amyloidosis 
E8540 Szervre lokalizált amyloidosis 
E8580 Egyéb amyloidosis 
E8590 Amyloidosis, k.m.n. 
E8700 Hyperosmolaritás és hypernatraemia 
E8710 Hyposmolaritás és hyponatraemia 
E8720 Acidosis 
E8730 Alkalosis 
E8740 A sav-bázis egyensúly kevert zavara 
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E8750 Hyperkalaemia 
E8760 Hypokalaemia 
E8770 Túlzott folyadékbevitel (folyadéktúlterhelés) 
E8780 Egyéb elektrolit- és folyadék-egyensúly zavarok, m.n.o. 
E8800 A plasmafehérje anyagcsere m.n.o. rendellenességei 
E8810 Lipodystrophia, m.n.o. 
E8820 Lipomatosis, m.n.o. 
E8880 Egyéb anyagcsere rendellenességek 
E8890 Anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E8891 Metabolikus szindróma 
E8910 Beavatkozás utáni hypoinsulinaemia 
E8920 Beavatkozás utáni mellékpajzsmirigy elégtelenség 
K9040 Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o. 
O9920 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. endocrin és anyagcsere betegségek 
R6200 Késői érési fázisok 
R6280 Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai 
R6290 Az elvárható normális élettani fejlődés hiányossága, k.m.n. 
R6300 Anorexia 
R6340 Abnormális súlyvesztés 
R64H0 Cachexia 
R7300 Abnormis glucose-tolerancia teszt 

  **** 10 541D Súlyos táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
E40H0 Kwashiorkor 
E41H0 Táplálkozási marasmus 
E42H0 Marasmussal társuló kwashiorkor 
E43H0 Súlyos fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. 
E45H0 Fejlődés visszamaradás fehérje- és energia-hiány alultápláltság miatt 
E46H0 Fehérje- és energia-hiányos alultápláltság, k.m.n. 
E6390 Táplálkozási hiányállapot, k.m.n. 
E7310 Másodlagos lactose-hiány 

  **** 10 541G Egyéb táplálkozási, anyagcsere-betegségek 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 541A csoportjában! 

  **** 10 541H Acut porphyria kezelése hemarginattal 

BETEGSÉGEK 
E8021 Acut intermittens porphyria 
E8022 Variegata porphyria 
E8023 Herediter coproporphyria 
E8024 DALA dehidrataz defekt porphyria (delta-aminolevulinsav) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
85899 Acut porphyria gyógyszeres kezelése hemarginattal 

  **** 10 5430 Kromoszóma-rendellenességek 

BETEGSÉGEK 
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) 
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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 
Q9830 Egyéb férfi 46, XX karyotípussal 
Q9840 Klinefelter-syndroma, k.m.n. 
Q9850 47, XYY karyotípus 
Q9860 Férfi, kóros szerkezetű nemi chromosomával 
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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. 

  **** 10 5440 Cysticus fibrosis (tüdő kivételével) 

BETEGSÉGEK 
E8410 Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal 
E8480 Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal 
E8490 Fibrosis cystica, k.m.n. 

  **** 10 545C Súlyos táplálkozási betegség rehabilitációja 

BETEGSÉGEK 
F5030 Atípusos bulimia nervosa 
F5040 Túl-evés, ami más pszichés zavarhoz társul 

  **** 10 5460 Endokrin krízis állapotok ellátása 

BETEGSÉGEK 
A3910 Waterhouse-Friderichsen syndroma (E35.1*) 
E0350 Myxoedemás coma 
E0550 Thyreotoxicus krízis 
E2720 Addison-krízis 

  **** 10 564Z Endokrin-, táplálkozási, anyagcsere-betegség miatt végzett műtétek (kivéve: hypophysis műtétek) 
súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50600 Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio) 
50610 Resectio unilateralis glandulae thyreoideae 
50611 Excisio adenomae glandulae thyreoideae 
50620 Resectio lobi utriusque glandulae thyreoideae 
50630 Thyreoidectomoa totalis (near total) 
50631 Lobectomia glandulae thyreoideae 
50640 Thyreoidectomia substernalis 
50641 Thyreoidectomia substernalis c. sternotomiam 
50642 Thyreoidectomia substernalis c. thoracotomiam 
50650 Ectopias pajzsmirigy eltávolítása 
50660 Exstirpatio cystae colli medialis 
50661 Excisio ductus thyreoglossus 
50670 Excisio glandulae parathyreoideae s.adenomae eadem 
50671 Exstirpatio glandulae parathyreoideae thoracalis 
50680 Exstirpatio glandularum parathyreoidearum totalis 
50682 Kryoprezervált endokrin szövet autotransplantatio 
50683 Autotranszplantált endokrin szövet resectio 
50700 Exploratio glandulae suprarenalis 
50710 Adrenalectomia seu resectio unilat.gland.supraren. 
50718 Adrenalectomia seu res.gl.supraren.unilat.laparosc 
50719 Adrenalectomia seu res.gl.supraren.unilat.kovert. 
50720 Adrenalectomia bilateralis 
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50721 Adrenalectomia unilateralis et resectio contralat. 
50722 Resectio glandularum suprarenalium bilateralis 
50728 Adrenalectomia seu res.gl.supraren.bilat.laparosc. 
50729 Adrenalectomia seu res.gl.supraren.bilat.konvert. 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50790 Endokrin szövet autotransplantacioja 
56510 Petefészek lokális kimetszése 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 10 565Z Endokrin-, táplálkozási, metabolikus betegség súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A1870 Mellékvesék gümőkórja (E35.1*) 
A3910 Waterhouse-Friderichsen syndroma (E35.1*) 
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 
C7580 Több mirigyre kiterjedő rosszindulatú elváltozás, k.m.n. 
C7590 Endocrin mirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
D0930 Pajzsmirigy és egyéb endocrin mirigyek in situ carcinomája 
D34H0 A pajzsmirigy jóindulatú daganata 
D3510 Mellékpajzsmirigy jóindulatú daganata 
D4400 Pajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4420 Mellékpajzsmirigy bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
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. 
E0400 Nem-toxikus diffúz golyva 
E0410 Nem-toxikus pajzsmirigy göb 
E0420 Nem-toxikus többgöbös golyva 
E0480 Egyéb nem-toxikus golyva 
E0490 Nem-toxikus golyva, 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 
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E0550 Thyreotoxicus krízis 
E0580 Egyéb thyreotoxicosis 
E0590 Thyreotoxicosis k.m.n. 
E0600 Heveny pajzsmirigygyulladás 
E0610 Szubakut pajzsmirigy gyulladás 
E0620 Idült pajzsmirigy gyulladás átmeneti thyreotoxicosissal 
E0630 Autoimmun thyreoiditis 
E0640 Gyógyszer-okozta pajzsmirigygyulladás 
E0650 Egyéb idült pajzsmirigygyulladás 
E0690 Pajzsmirigy gyulladás, k.m.n. 
E0700 Fokozott calcitonin elválasztás 
E0710 Hormonképzés defektusával társuló golyva 
E0780 A pajzsmirigy egyéb betegségei 
E0790 Pajzsmirigy betegség, k.m.n. 
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 
E1080 Insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
E1180 Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
E1280 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
E1380 Egyéb megjelölt cukorbaj k.m.n. szövődményekkel 
E1390 Egyéb megjelölt cukorbaj szövődmények nélkül 
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E1400 Cukorbetegség k.m.n., comával 
E1410 Cukorbetegség k.m.n., ketoacidosissal 
E1420 Cukorbetegség k.m.n., veseszövődményekkel 
E1430 Cukorbetegség k.m.n., szemszövődményekkel 
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 
E1480 Cukorbetegség k.m.n., k.m.n. szövődményekkel 
E1490 Cukorbetegség k.m.n., szövődmények nélkül 
E15H0 Nem-diabeteses hypoglycaemiás coma 
E1610 Egyéb hypoglycaemia 
E1620 Hypoglycaemia, k.m.n. 
E2000 Idiopathiás hypoparathyreosis 
E2010 Pseudohypoparathyreosis 
E2080 Egyéb hypoparathyreosis 
E2090 Hypoparathyreosis k.m.n. 
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. 
E2440 Alkohol-okozta pseudo-Cushing-syndroma 
E2480 Egyéb Cushing-syndroma 
E2500 Enzimhiánnyal társuló veleszületett Adrenogenitalis rendellenességek 
E2580 Egyéb Adrenogenitalis rendellenességek 
E2600 Primaer hyperaldosteronismus 
E2610 Secundaer hyperaldosteronismus 
E2680 Egyéb hyperaldosteronismus 
E2700 Egyéb mellékvesekéreg túlműködés 
E2710 Primer mellékvesekéreg elégtelenség 
E2720 Addison-krízis 
E2730 Gyógyszer-okozta mellékvesekéreg elégtelenség 
E2750 Mellékvesevelő túlműködés 
E2780 Egyéb megjelölt mellékvese betegségek 
E2900 Here túlműködés 
E2910 Here hypofunctio 
E2980 Egyéb hereműködési zavar 
E3100 Autoimmun polyglandularis elégtelenség 
E3110 Polyglandularis túlműködés 
E3180 Egyéb polyglandularis hormonzavar 
E3400 Carcinoid syndroma 
E40H0 Kwashiorkor 
E41H0 Táplálkozási marasmus 
E42H0 Marasmussal társuló kwashiorkor 
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. 
E5080 A-vitamin-hiány egyéb manifestatioi 
E5090 A-vitamin-hiány, k.m.n. 
E5110 Beriberi 
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E5120 Wernicke-encephalopathia 
E5180 Thiamin-hiány egyéb manifestatiói 
E5190 Thiamin-hiány, k.m.n. 
E52H0 Niacin hiány [pellagra] 
E5300 Riboflavin hiány 
E5310 Pyridoxin hiány 
E5380 Egyéb B-vitamin-hiány 
E5390 B-vitamin-hiány, k.m.n. 
E54H0 Ascorbinsav-hiány 
E5500 Rachitis, aktív 
E5590 D-vitamin-hiány, k.m.n. 
E5600 E-vitamin-hiány 
E5610 K-vitamin-hiány 
E5680 Egyéb vitamin-hiányok 
E5690 Vitaminhiány, k.m.n. 
E58H0 Táplálkozási kalcium-hiány 
E59H0 Táplálkozási szelén-hiány 
E60H0 Táplálkozási cink-hiány 
E6100 Réz-hiány 
E6110 Vas-hiány 
E6120 Magnézium-hiány 
E6130 Mangán-hiány 
E6140 Króm-hiány 
E6150 Molibdén-hiány 
E6160 Vanádium-hiány 
E6170 Több nyomelem hiánya 
E6180 Egyéb nyomelem hiánya 
E6190 Nyomelem hiány, k.m.n. 
E6300 Essentialis zsírsav [EFA] hiány 
E6310 A táplálék alkotóelemeinek aránytalansága 
E6380 Egyéb megjelölt táplálkozási hiányállapotok 
E6390 Táplálkozási hiányállapot, k.m.n. 
E65H0 Helyi zsírlerakódás 
E6610 Gyógyszer-okozta elhízás 
E6620 Extrém elhízás alveoláris hypoventillatióval 
E6700 A-hypervitaminosis 
E6710 Hypercarotinaemia 
E6720 Pyridoxin (B6-vitamin) túladagolás syndroma 
E6730 D-hypervitaminosis 
E7000 Klasszikus phenylketonuria 
E7010 Egyéb hyperphenylalaninaemiák 
E7020 A tyrosin anyagcsere zavarai 
E7030 Albinismus 
E7080 Az aromás aminosavak anyagcseréjének egyéb rendellenességei 
E7090 Aromás aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7100 Juharfaszirup betegség 
E7110 Oldalláncos aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7120 Oldalláncos aminosav anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E7130 Zsírsav anyagcsere rendellenességei 
E7200 Az aminosav transzport zavarai 
E7210 Kéntartalmú aminosavak anyagcsere rendellenességei 
E7220 A karbamid-ciklus rendellenességei 
E7230 A lysin és hydroxylysin anyagcsere rendellenességei 
E7240 Az ornitin anyagcsere rendellenességei 
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E7250 A glycin anyagcsere rendellenességei 
E7280 Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7290 Aminosav anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7300 Veleszületett lactose-hiány 
E7310 Másodlagos lactose-hiány 
E7380 Egyéb lactose intolerancia 
E7390 Lactose intolerancia, k.m.n. 
E7400 Glycogen tárolási betegség 
E7410 A fruktóz anyagcsere rendellenességei 
E7420 Galactose anyagcsere zavarai 
E7430 Az intestinális szénhidrát-felszívódás egyéb rendellenességei 
E7440 A pyruvat anyagcsere és a gluconeogenesis rendellenességei 
E7480 Egyéb szénhidrát anyagcsere rendellenességek 
E7490 Szénhidrát anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7500 GM2 gangliosidosis 
E7510 Egyéb gangliosidosis 
E7520 Egyéb sphingolipidosis 
E7530 Sphingolipidosis, k.m.n. 
E7540 Neuronalis ceroid lipofuscinosis 
E7550 Egyéb lipid tárolási betegségek 
E7560 Lipid tárolási betegség, k.m.n. 
E7600 Mucopolysaccharidosis, I. típus 
E7610 Mucopolysaccharidosis, II. típus 
E7620 Egyéb mucopolysaccharidosisok 
E7630 Mucopolysaccharidosis, k.m.n. 
E7680 A glucosaminoglycan anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7690 Glucosaminoglycan anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7700 A lysosomális enzimek post-translatiós modificatiójának defektusai 
E7710 A glycoprotein lebontás defektusai 
E7780 A glycoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7790 Glycoprotein anyagcsere rendellenesség k.m.n. 
E7800 Tiszta hypercholesterinaemia 
E7810 Tiszta hypertriglyceridaemia 
E7820 Kevert hyperlipidaemia 
E7830 Hyperchylomicronaemia 
E7840 Egyéb hyperlipidaemia 
E7850 Hyperlipidaemia, k.m.n. 
E7860 Lipoprotein hiány 
E7880 A lipoprotein anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7890 Lipoprotein anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E7900 Hyperuricaemia gyulladásos arthritis és köszvényes csomók nélkül 
E7910 Lesch-Nyhan-syndroma 
E7980 A purin és pyrimidin anyagcsere egyéb rendellenességei 
E7990 Purin és pyrimidin anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E8000 Hereditaer erythropoeticus porphyria 
E8010 Porphyria cutanea tarda 
E8020 Egyéb porphyria 
E8030 Catalase és peroxydase defektusok 
E8040 Gilbert-syndroma 
E8050 Crigler-Najjar-syndroma 
E8060 Egyéb bilirubin anyagcsere rendellenességek 
E8070 Bilirubin anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E8300 A réz-anyagcsere rendellenességei 
E8310 A vas anyagcsere rendellenességei 
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E8320 A cink anyagcsere rendellenességei 
E8330 A phosphor-anyagcsere rendellenességei 
E8340 A magnesium anyagcsere rendellenességei 
E8350 A kalcium anyagcsere rendellenességei 
E8380 Az ásványi anyagcsere egyéb rendellenességei 
E8390 Ásványi anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E8410 Fibrosis cystica intestinális manifestatiokkal 
E8480 Fibrosis cystica egyéb manifestatiokkal 
E8490 Fibrosis cystica, k.m.n. 
E8500 Heredofamiliaris amyloidosis, neuropathia nélkül 
E8510 Heredofamiliaris amyloidosis neuropathiával 
E8520 Heredofamiliaris amyloidosis, k.m.n. 
E8530 Secundaer szisztémás amyloidosis 
E8540 Szervre lokalizált amyloidosis 
E8580 Egyéb amyloidosis 
E8590 Amyloidosis, k.m.n. 
E8700 Hyperosmolaritás és hypernatraemia 
E8710 Hyposmolaritás és hyponatraemia 
E8720 Acidosis 
E8730 Alkalosis 
E8740 A sav-bázis egyensúly kevert zavara 
E8750 Hyperkalaemia 
E8760 Hypokalaemia 
E8770 Túlzott folyadékbevitel (folyadéktúlterhelés) 
E8780 Egyéb elektrolit- és folyadék-egyensúly zavarok, m.n.o. 
E8800 A plasmafehérje anyagcsere m.n.o. rendellenességei 
E8810 Lipodystrophia, m.n.o. 
E8820 Lipomatosis, m.n.o. 
E8880 Egyéb anyagcsere rendellenességek 
E8890 Anyagcsere rendellenesség, k.m.n. 
E8891 Metabolikus szindróma 
E8900 Beavatkozás utáni pajzsmirigy elégtelenség 
E8910 Beavatkozás utáni hypoinsulinaemia 
E8920 Beavatkozás utáni mellékpajzsmirigy elégtelenség 
F5030 Atípusos bulimia nervosa 
F5040 Túl-evés, ami más pszichés zavarhoz társul 
K9040 Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o. 
O2400 Terhesség előtt fennálló, inzulin függő cukorbetegség (IDDM) 
O2410 Terhesség előtt fennálló nem inzulin függő (NIDDM) cukorbetegség 
O2420 Terhesség előtti, hiányos táplálkozással összefüggő cukorbetegség 
O2430 Terhesség előtt fennálló, k.m.n. típusú cukorbetegség 
O2440 Terhesség alatt jelentkező cukorbetegség (gestatiós diabetes) (GDM) 
O2490 Terhességgel szövődött cukorbetegség, k.m.n. 
O9920 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. endocrin és anyagcsere betegségek 
Q8910 A mellékvese veleszületett rendellenességei 
Q8920 Egyéb belső elválasztású mirigyek veleszületett rendellenességei 
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. 
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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 
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 
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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. 
R6200 Késői érési fázisok 
R6280 Az elvárható normális élettani fejlődés egyéb hiányosságai 
R6290 Az elvárható normális élettani fejlődés hiányossága, k.m.n. 
R6300 Anorexia 
R6340 Abnormális súlyvesztés 
R64H0 Cachexia 
R7300 Abnormis glucose-tolerancia teszt 
R9460 Pajzsmirigy funkciós vizsgálatok kóros eredményei 
R9470 Egyéb endocrin funkciós vizsgálatok kóros eredményei 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 11  Vese- és húgyúti betegségek 

  **** 11 566B Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt, cystectomiaval és hólyagpótlással 

BETEGSÉGEK 
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. 
C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D0900 Húgyhólyag in situ carcinomája 
D0910 Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája 
D3000 Vese jóindulatú daganata 
D3010 Vesemedence jóindulatú daganata 
D3020 Ureter jóindulatú daganata 
D3030 Húgyhólyag jóindulatú daganata 
D3070 Egyéb húgyszervek jóindulatú daganata 
D3090 Húgyszerv jóindulatú 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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55773 Húgyhólyagpótlás coecum + ileummal 
55774 Húgyhólyagpótlás sigmabéllel 
55775 Húgyhólyagpótlás egyéb bélszakasszal 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55760 Cystectomia simplex ves. urin. 
55761 Cystectomia totalis ves. urin. 
55762 Cystektomia radicalis 

  **** 11 566C Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt 

BETEGSÉGEK 
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 
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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. 
C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D0900 Húgyhólyag in situ carcinomája 
D0910 Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája 
D3000 Vese jóindulatú daganata 
D3010 Vesemedence jóindulatú daganata 
D3020 Ureter jóindulatú daganata 
D3030 Húgyhólyag jóindulatú daganata 
D3070 Egyéb húgyszervek jóindulatú daganata 
D3090 Húgyszerv jóindulatú 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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
55514 Pyelostomia 
55531 Vese ékresectio 
55532 Vese pólusresectio 
55533 Heminephrectomia 
55540 Nephrectomia 
55541 Nephrectomia radicalis 
55542 Nephrectomia bilateralis 
55543 Nephro-ureterectomia 
55552 Autotransplantatio renis 
55571 Pyelon plastica pyelouret. határresectio nélkül 
5557A Pyelon plast. et res. pyeloureteralis 
55630 Ureterectomia totalis 
55631 Ureter resectio + anastomosis 
55640 Ureteroileostomia sec. Bricker 
55641 Colon conduit 
55642 Nem kontinens reservoire képzés 
55643 Ureter pótlás (interpositio app.vermiform. s.ilei) 
55650 Ureterocutaneostomia 
55660 Ureterosigmiodeostomia 
55661 Rectum-hólyag képzés 
55662 Kontinens vizelet reservoire képzés 
55673 Revisio anastomosis ureteris 
55674 Reanastomosis ureteris 
5567A Neoimplantatio ureteris sec. Politano - Leadbetter 
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5567B Neoimplantatio ureteris sec. Cohen 
5567D Mező-Boari plastica 
5567E Szarvhólyag képzés 
5567S Anastomosis uretero-ureteralis 
55680 Ureterolysis 
55685 Uretero-enteroplastica (bél-ureter képzés) 
55751 Húgyhólyagfal resectio 
55752 Hemicystectomia ves. urin. 
55760 Cystectomia simplex ves. urin. 
55761 Cystectomia totalis ves. urin. 
55762 Cystektomia radicalis 
55770 Húgyhólyag nagyobbítás coecum + ileummal 
55771 Húgyhólyag nagyobbítás sigmabéllel 
55772 Húgyhólyag nagyobbítás egyéb bélszakasszal 
55786 Exstrophia vesicae urinariae definitiv műtéte 

  **** 11 5680 Vese, húgyhólyag műtétei (kivéve: jelentős műtétek) 1 éves kor alatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53866 Thrombektomia (s/c res.) v. cavae inferioris 
55411 Exploratio retroperitonei 
55500 Nephrotomia partialis (radiaer) 
55501 Nephrotomia marginalis 
55507 Nephrostomia aperta 
55509 Nephrostomia circularis 
55510 Cavernotomia 
55511 Pyelotomia 
55512 Pyelo-calicotomia 
55513 Gil-Vernet pyelotomia 
55520 Károsodott veseszövet enucleatioja 
55530 Vesecystafal resectio 
55544 Graftectomia (vese) 
55545 Nephrectomia pro transplantationem e cadavere 
55560 Nephropexia 
55570 Pyelon plast.et res.pyeloureteralis Andersen-Hynes 
55572 Patkóvese szétválasztás 
55573 Vese sutura 
55574 Reconstructio renis 
55590 Decapsulatio renis 
55591 Vesetályog megnyitás, ignipunctio 
55604 Ureteroendoscopos resectio 
55620 Ureterotomia, felső vagy középső szakasz 
55621 Ureterotomia, alsó szakasz 
55622 Ureterotomia sec. Davis 
5562A Transurethralis ureterokele incisio 
5562B Ureterokele nyílt műtéte 
5563A Resectio ureteris transuretralis 
55671 Anastomosis uretero-ureteralis termino-terminalis 
55672 Anastomosis uretero-ureteralis latero-lateralis 
5567C Ureter műtét sec. Lich-Gregoire 
5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba 
5567R Ureter szájadék endoscopos collagen infiltratio 
5567S Anastomosis uretero-ureteralis 
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55681 Deligatio ureteris 
55682 Ureter áthelyezés, retroperitonealis fibrosis miatt 
55683 Retrocavalis ureter műtét 
55684 Ureter sutura (fistulazárás) 
55686 Ureter szalagplasztika 
55690 Ureter lekötés 
55701 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, ultrahanggal 
55702 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, hydraulikus 
55703 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, mechanikusan 
55704 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, pneumaticus v. E 
55711 Exploratio vesicae urinariae - sectio alta 
55720 Epicystostoma behelyezés nyílt műtéttel 
55721 Stimulator beültetés a húgyhólyagba 
55731 TUR ves.urin.therapeutic. 
55732 TUR ves.urin.palliativa 
55733 TUR colli ves. urin. 
55734 Transurethralis hólyag divert. szájadék incisio 
55735 Transurethralis húgyhólyag laserkezelés 
55736 Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus 
55740 Húgyhólyag diverticulum intravesic. eltávolítása 
55741 Húgyhólyag diverticulum extravesic. eltávolítása 
55742 Húgyhólyag diverticulum kombinált eltávolítása 
55743 Urachus cysta vagy sipoly kiirtás 
55750 Húgyhólyagkupola resectio 
55780 Húgyhólyag sipoly zárása, transvesicalis 
55781 Húgyhólyag sipoly zárása, transperitonealis 
55782 Húgyhólyag sipoly zárása, interpositum behelyezés 
55783 Húgyhólyag sipoly zárása, vaginalis 
55784 Húgyhólyag sutura 
55785 Húgyhólyagnyak plastica 
55820 Húgycső congenitalis billentyű resectioja 
55840 Urethrotomia interna opticus 
55841 Urethrotomia interna Otis 
55907 Evacuatio et / seu drainage perirenalis 
55908 Periureteralis tér műtétei 
55909 Retroperitonealis adhaesiolysis 
55951 Retropubicus urethra felfüggesztés, endoscopos 
55983 Ureter strictura katéteres tágítása 
56300 V.sperm.int.ligatura 
56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) 
56308 Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica 
56309 Ligatura v.spermaticae int.laparsc. c.conversionem 
81360 Percutan epicystostomia behelyezése 
86620 Húgyhólyag stimulátor   beültetése 
88720 Perfusio renis 
92234 Immuntherapia intravesicalis 
92235 Immuno-chemotherapia intravesicalis 

  **** 11 569C Vese, ureter, húgyhólyag nagyobb műtétei nem daganat miatt 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
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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. 
C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D0900 Húgyhólyag in situ carcinomája 
D0910 Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája 
D3000 Vese jóindulatú daganata 
D3010 Vesemedence jóindulatú daganata 
D3020 Ureter jóindulatú daganata 
D3030 Húgyhólyag jóindulatú daganata 
D3070 Egyéb húgyszervek jóindulatú daganata 
D3090 Húgyszerv jóindulatú 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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55510 Cavernotomia 
55513 Gil-Vernet pyelotomia 
55514 Pyelostomia 
55520 Károsodott veseszövet enucleatioja 
55531 Vese ékresectio 
55532 Vese pólusresectio 
55533 Heminephrectomia 
55540 Nephrectomia 
55542 Nephrectomia bilateralis 
55543 Nephro-ureterectomia 
55544 Graftectomia (vese) 
55545 Nephrectomia pro transplantationem e cadavere 
55570 Pyelon plast.et res.pyeloureteralis Andersen-Hynes 
55571 Pyelon plastica pyelouret. határresectio nélkül 
55572 Patkóvese szétválasztás 
55574 Reconstructio renis 
5557A Pyelon plast. et res. pyeloureteralis 
55590 Decapsulatio renis 
55591 Vesetályog megnyitás, ignipunctio 
55620 Ureterotomia, felső vagy középső szakasz 
55621 Ureterotomia, alsó szakasz 
55622 Ureterotomia sec. Davis 
5562B Ureterokele nyílt műtéte 
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55631 Ureter resectio + anastomosis 
55640 Ureteroileostomia sec. Bricker 
55650 Ureterocutaneostomia 
55660 Ureterosigmiodeostomia 
55671 Anastomosis uretero-ureteralis termino-terminalis 
55672 Anastomosis uretero-ureteralis latero-lateralis 
55673 Revisio anastomosis ureteris 
55674 Reanastomosis ureteris 
5567A Neoimplantatio ureteris sec. Politano - Leadbetter 
5567B Neoimplantatio ureteris sec. Cohen 
5567C Ureter műtét sec. Lich-Gregoire 
5567D Mező-Boari plastica 
5567E Szarvhólyag képzés 
5567S Anastomosis uretero-ureteralis 
55680 Ureterolysis 
55682 Ureter áthelyezés, retroperitonealis fibrosis miatt 
55683 Retrocavalis ureter műtét 
55684 Ureter sutura (fistulazárás) 
55686 Ureter szalagplasztika 
55690 Ureter lekötés 
55740 Húgyhólyag diverticulum intravesic. eltávolítása 
55741 Húgyhólyag diverticulum extravesic. eltávolítása 
55742 Húgyhólyag diverticulum kombinált eltávolítása 
55750 Húgyhólyagkupola resectio 
55751 Húgyhólyagfal resectio 
55760 Cystectomia simplex ves. urin. 
55780 Húgyhólyag sipoly zárása, transvesicalis 
55781 Húgyhólyag sipoly zárása, transperitonealis 
55782 Húgyhólyag sipoly zárása, interpositum behelyezés 
55783 Húgyhólyag sipoly zárása, vaginalis 
55785 Húgyhólyagnyak plastica 
55909 Retroperitonealis adhaesiolysis 
56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) 

  **** 11 570D Inkontinencia szalag behelyezése 

BETEGSÉGEK 
N3930 Stress-incontinentia 
R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55943 Inkontinencia szalag behelyezése 

ÉS ESZKÖZÖK 
01511 Inkontinencia szalag 

  **** 11 570E Vese, húgyvezeték, húgyhólyag kisebb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55411 Exploratio retroperitonei 
55500 Nephrotomia partialis (radiaer) 
55501 Nephrotomia marginalis 
55509 Nephrostomia circularis 
55511 Pyelotomia 
55512 Pyelo-calicotomia 
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55530 Vesecystafal resectio 
55573 Vese sutura 
55681 Deligatio ureteris 
55711 Exploratio vesicae urinariae - sectio alta 
55720 Epicystostoma behelyezés nyílt műtéttel 
55721 Stimulator beültetés a húgyhólyagba 
55743 Urachus cysta vagy sipoly kiirtás 
55784 Húgyhólyag sutura 
55907 Evacuatio et / seu drainage perirenalis 
55983 Ureter strictura katéteres tágítása 
56300 V.sperm.int.ligatura 
56308 Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica 
56309 Ligatura v.spermaticae int.laparsc. c.conversionem 
81360 Percutan epicystostomia behelyezése 
86620 Húgyhólyag stimulátor   beültetése 
88720 Perfusio renis 

  **** 11 571C Transurethralis műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55604 Ureteroendoscopos resectio 
5562A Transurethralis ureterokele incisio 
5563A Resectio ureteris transuretralis 
5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba 
5567R Ureter szájadék endoscopos collagen infiltratio 
5567S Anastomosis uretero-ureteralis 
55701 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, ultrahanggal 
55702 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, hydraulikus 
55703 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, mechanikusan 
55704 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, pneumaticus v. E 
55731 TUR ves.urin.therapeutic. 
55732 TUR ves.urin.palliativa 
55733 TUR colli ves. urin. 
55734 Transurethralis hólyag divert. szájadék incisio 
55735 Transurethralis húgyhólyag laserkezelés 
55736 Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus 
55820 Húgycső congenitalis billentyű resectioja 
55840 Urethrotomia interna opticus 
55841 Urethrotomia interna Otis 
55951 Retropubicus urethra felfüggesztés, endoscopos 

  **** 11 5720 Húgycsőműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55800 Urethrotomia externa (kő, idegentest stb. eltáv.) 
55801 Urethrostomia 
55820 Húgycső congenitalis billentyű resectioja 
55821 Húgycső resectio 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55823 Hátsó  húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
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55830 Urethrostomia záras 
55831 Urethra sutura 
55832 Urethra anastomosis 
55833 Strictura urethrae nyílt műtéte, elülső húgycső 
55834 Strictura urethrae nyílt műtéte, hátsó  húgycső 
55835 Húgycső reconstructiós műtét  Bengt-J. szerint 
55836 Hátsó húgycső transpub. reconstructio 
55837 Hátsó húgycső lebeny plastica 
5583A Plastica partis anterioris urethrae 
5583B Excisio fistulae urethrae 
55840 Urethrotomia interna opticus 
55841 Urethrotomia interna Otis 
56434 Correctio epispadiasis 

  **** 11 573B Vese, húgyutak egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16940 Laparoscopia 
18462 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, CT.vez 
32531 Urographia anterograd 
55520 Károsodott veseszövet enucleatioja 
55560 Nephropexia 
55690 Ureter lekötés 
55908 Periureteralis tér műtétei 
55920 Kelly-Stoeckel műtét 
55930 M.levator műtét Ingleman-Sundberg szerint 
55940 Suprapub. hurok műtét, fascia lataval 
55941 Suprapub. hurok műtét, dura materrel 
55942 Suprapub. hurok műtét, egyéb anyaggal 
55950 Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K) 
55960 Pereyra műtét 
55961 Stamey műtét 
55962 Burch műtét 
55963 Martius műtét 
55964 Kaufmann műtét 
55970 Műsphincter beültetés 
5597Z Anti-incontinentia műtét n.o.m. 
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 
57041 Plastica vaginae anterior 
5704A Colposuspensio pubovaginalis sec. Gittes 
85800 Injectio in ren 

  **** 11 574D A vese, a húgyvezeték egyszerű endoszkópos műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16510 Pyeloscopia merev eszközzel 
16511 Pyeloscopia flexibilis eszközzel 
34631 CT vezérelt intervenció, citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció 
34640 CT vezérelt intervenció, tartós drenázs 
34956 MR vezérelt intervenció citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció 
34957 MR vezérelt intervenció tartós drenázs 



 
 
 
 
 
422  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

5554A Resectio cystae renis endoscopica 
5556A Nephropexia percutanea endoscopica 
55581 Nephroscopos percut. kőkiemelés 
55582 Nephroscopos percut. kőzúzás, ultrahanggal 
55583 Nephroscopos percut. kőzúzás, hydraulikus 
55584 Nephroscopos percut. kőzúzás, laserrel 
5558B Ureteroscopos percut. anterogr. kőkiemelés 
5558C Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, UH-val 
5558G Nephroscopos  percut. kőzúzás,pneumatikus v. E 
55600 Ureteroendoscopos kőeltávolítás 
55601 Ureteroendoscopos kőzúzás, ultrahanggal 
55607 Ureterorenoscopos  kőzúzás, pneumaticus vagy EKL 
55981 Ureter strictura tágítása ballonkatéterrel 
55982 Zeiss hurkos, Dormia kosaras ureterkő eltávolítás 
55983 Ureter strictura katéteres tágítása 

  **** 11 5750 A vese, a húgyvezeték komplikált endoszkópos műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
39151 Percut. nephroscopos laser roncsolás veseelv.miatt 
5551A Endocalycotomia renis percutanea 
55585 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, ultrahanggal 
55586 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, hydraulikus 
55587 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, laserrel 
55588 Nephroscopos percutan resectio 
55589 Nephroscopos endopyelotomia 
5558D Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, hydraul. 
5558E Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, laserrel 
5558H Nephroscopos  percut. kőzúzás,pneumaticus (EKL) 
5558J Nephroscopos  percut. korallkőzúzás, pneumaticus 
55602 Ureteroendoscopos kőzúzás, hydraulikus 
55603 Ureteroendoscopos kőzúzás, laserrel 
55604 Ureteroendoscopos resectio 
55606 Ureterorenoscopos resectio laser-rel 
55623 Recanalisatio ureteris sine ureterotomiam 
55712 Infundibulotomia ves.urin 
55984 Ureter strictura endoscopos bemetszése 

  **** 11 5751 Nephrostoma 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55505 Nephrostomia percutanea 
55507 Nephrostomia aperta 
55509 Nephrostomia circularis 
55985 Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés 

  **** 11 576A Veseelégtelenség 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
N1700 Heveny veseelégtelenség tubularis necrosissal 
N1710 Heveny veseelégtelenség, heveny vesekéreg-elhalással 
N1720 Heveny veseelégtelenség medullaris necrosissal 
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N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség 

  **** 11 576B Veseelégtelenség 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 576A csoportjában! 

  **** 11 577B Vese-, húgyúti daganatok 

BETEGSÉGEK 
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. 
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D0900 Húgyhólyag in situ carcinomája 
D0910 Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája 
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. 
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. 

  **** 11 578A Vese-, húgyúti fertőzések 2-18 éves kor között 

BETEGSÉGEK 
A1810 A húgy-ivarszervek gümőkórja 
A5400 A húgyivarrendszer alsó szakaszának kankós fertőzése, tályog nélkül 
A5410 A húgyivarrendszer alsó szakaszának kankós fertőzése, tályoggal 
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A5600 A húgyivarrendszer alsó szakaszának chlamydia fertőzése 
A5610 Medencei hashártya és egyéb húgyivarrendszeri chlamydia fertőzés 
A5620 A húgyivarrendszer chlamydiás fertőzése k.m.n. 
B6500 Schistosoma haematobium által okozott schistosomiasis [húgyutak] 
N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N1100 Refluxhoz társuló, non-obstructiv krónikus pyelonephritis 
N1110 Krónikus obstructiv pyelonephritis 
N1180 Egyéb krónikus tubulo-interstitialis nephritis 
N1190 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis, k.m.n. 
N12H0 Tubulo-interstialis nephritis, akutnak vagy krónikusnak k.m.n. 
N1360 Pyonephrosis 
N1510 Vese- és vese körüli tályog 
N1580 Egyéb, meghatározott tubulo-interstitialis betegségek 
N1590 Tubulo-interstitialis betegség, k.m.n. 
N3000 Cystitis acuta 
N3010 Interstitialis cystitis (idült) 
N3020 Egyéb idült cystitis 
N3030 Trigonitis 
N3040 Irradiatiós cystitis 
N3090 Urocystitis, k.m.n. 
N3400 Húgycső-tályog 
N3410 Nem specifikus húgycsőgyulladás 
N3420 Egyéb húgycsőgyulladás 
N3900 Húgyúti fertőzés nem meghatározott helyen 

  **** 11 578B Vese-, húgyúti fertőzések 2 éves kor alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 578A csoportjában! 

  **** 11 578D Vese-, húgyúti fertőzések 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 578A csoportjában! 

  **** 11 579C Húgyrendszeri kövek, görcsállapotok sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
N2000 Vesekő 
N2010 Ureterkő 
N2020 Vese és ureterkő egyidejűleg 
N2090 Húgyúti kő, k.m.n. 
N2100 Hólyagkő 
N2110 Húgycsőkő 
N2180 Egyéb alsó húgyúti kő 
N23H0 Vesekólika, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
85924 Epe/vese kólika megszűntetése gyógyszeres kezeléssel 

  **** 11 580E Vese-, húgyúti tünetek 

BETEGSÉGEK 
I1200 Hypertensiv vesebetegség veseelégtelenséggel 
I1290 Hypertensiv vesebetegség, veseelégtelenség nélkül 
I1310 Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 
N0000 Akut nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0010 Akut nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomerularis laesióval 
N0020 Akut nephritis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
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N0030 Akut nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif. glomerulonephritis 
N0040 Akut nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prolif. glomerulonephr. 
N0050 Akut nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris prolifer. glomer. 
N0060 Akut nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0070 Akut nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0080 Egyéb akut nephritis syndroma 
N0090 K.m.n. akut nephritis syndroma 
N0100 Gyors progressziójú nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0110 Gyors progr. nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0120 Gyors progressziójú nephritis syndroma, glomer. membranosa diffusa 
N0130 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif.glom 
N0140 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prol.gl. 
N0150 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris p.g. 
N0160 Gyors progressziójú nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0170 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephr 
N0180 Egyéb gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0190 K.m.n. gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0200 Ismétlődő-perzisztáló haematuria, kisebb glomeruláris eltéréssel 
N0210 Ismétlődő-perzisztáló haematuria,fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0220 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, glomerulonephr.membranosa diffusa 
N0230 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangialis prolif.glomer. 
N0240 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-endocapillaris prol.glomer 
N0250 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangiocapillaris pr. gl. 
N0260 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, "dense deposit disease" 
N0270 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-crescent glomerulonephrit. 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0300 Krónikus nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0310 Krónikus nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer. laesióval 
N0320 Krónikus nephritis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0330 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif. glomeruloneph. 
N0340 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prolif. glomerulon. 
N0350 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris prolif. glomer. 
N0360 Krónikus nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0370 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0380 Egyéb krónikus nephritis syndroma 
N0400 Nephrosis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0410 Nephrosis syndroma, fokális és szegmentális glomerularis laesióval 
N0420 Nephrosis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0430 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangialis proliferativ glomerulonephritis 
N0440 Nephrosis syndroma, diffúz-endocapillaris proliferativ glomerulonephr. 
N0450 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris glomerulonephritis 
N0460 Nephrosis syndroma, "dense deposit disease" 
N0470 Nephrosis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0480 Egyéb nephrosis syndroma 
N0500 Nem meghat. nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0510 Nem meghat. nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer. laesióval 
N0520 Nem meghatározott nephritis syndroma, glomer. membranosa diffusa 
N0530 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif.glomer 
N0540 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prol.glom. 
N0550 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris pr.gl. 
N0560 Nem meghatározott nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0570 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephr. 
N0580 Egyéb nem meghatározott nephritis syndroma 
N0600 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, kisebb glomer.eltéréssel 
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N0610 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, fok.-szegm.glomer.laesió 
N0620 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, glomer.membranosa diffusa 
N0630 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-mesangialis pr.gl. 
N0640 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-endocapillaris pr. 
N0650 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-mesangiocapillaris 
N0660 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, "dense deposit disease" 
N0670 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-crescent glomer. 
N0680 Egyéb izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással 
N0700 Hereditaer nephropathia m.n.o., kisebb glomerularis eltéréssel 
N0710 Hereditaer nephropathia m.n.o., fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0720 Hereditaer nephropathia m.n.o., glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0730 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-mesangialis prolif. glomerulon. 
N0740 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-endocapillaris prolif. glomer. 
N0750 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-mesangiocapillaris prolif.glom. 
N0760 Hereditaer nephropathia m.n.o., "dense deposit disease" 
N0770 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0780 Egyéb hereditaer nephropathia, m.n.o. 
N1300 Hydronephrosis, az uretero-pelvicus átmenet elzáródásával 
N1310 Hydronephrosis ureter-stricturával, m.n.o. 
N1320 Hydronephrosis a vese és ureter kő okozta elzáródásával 
N1330 Egyéb és k.m.n. hydronephrosis 
N1340 Hydroureter 
N1350 Ureter-megtöretés (kinking) és -szűkület, hydronephrosis nélkül 
N1370 Vesico-ureteralis refluxhoz társult uropathia 
N1380 Egyéb obstructiv és reflux uropathia 
N1400 Analgeticum nephropathia 
N1410 Egyéb szer, gyógyszer és biológiai anyag okozta nephropathia 
N1420 Nem meghatározott szer, vagy biológiai anyag okozta nephropathia 
N1430 Nehézfém indukálta nephropathia 
N1440 Toxikus nephropathia, k.m.n. 
N1500 Balkán-nephropathia 
N2500 Osteodystrophia renalis 
N2510 Nephrogen diabetes insipidus 
N2580 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenességek 
N2590 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenesség 
N2800 A vese ischaemiája és infarctusa 
N2880 A vese és ureter egyéb, meghatározott rendellenességei 
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 
N3200 Hólyagnyak elzáródás 
N3210 Vesico-intestinalis sipoly 
N3220 Húgyhólyagsipoly, m.n.o. 
N3230 Húgyhólyag diverticulum 
N3240 Húgyhólyagrepedés, nem-traumás 
N3280 A húgyhólyag egyéb meghatározott rendellenességei 
N3430 Urethra-syndroma, k.m.n. 
N3500 Posttraumás húgycsőszűkület 
N3510 Fertőzés utáni húgycsőszűkület, m.n.o. 
N3580 Egyéb húgycsőszűkület 
N3590 Húgycsőszűkület, k.m.n. 
N3600 Húgycső-sipoly 
N3610 Húgycső diverticulum 
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N3620 Húgycső carunculus 
N3630 Húgycsőnyálkahártya prolapsusa 
N3680 A húgycső egyéb meghatározott rendellenességei 
N3910 Perzisztáló fehérjevizelés, k.m.n. 
N3930 Stress-incontinentia 
N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 
N3980 A húgyrendszer egyéb meghatározott rendellenességei 
N9910 Beavatkozást követő húgycsőszűkület 
N9950 A húgyutak külső stomájának működési zavara 
N9980 Az urogenitalis rendszer egyéb beavatkozást követő rendellenességei 
Q6000 A vese egyoldali agenesise 
Q6010 Mindkét vese agenesise 
Q6030 Az egyik vese hypoplasiája 
Q6040 Mindkét vese hypoplasiája 
Q6060 Potter-syndroma 
Q6100 Veleszületett solitaer vesecysta 
Q6110 Polycystás vese, gyermekkori típus 
Q6120 Polycystás vese, felnőttkori típus 
Q6130 Polycystás vese, k.m.n. 
Q6140 Vese-dysplasia 
Q6150 Medullaris cystás vese 
Q6180 Egyéb cystás vesebetegségek 
Q6200 Veleszületett zsákvese (hydronephrosis) 
Q6210 A húgyvezeték atresiája és szűkülete 
Q6220 Veleszületett megaloureter 
Q6230 A vesemedence és húgyvezeték egyéb, elzáródással járó rendellenességei 
Q6240 A húgyvezeték agenesise 
Q6250 Kettős húgyvezeték 
Q6260 A húgyvezeték rendellenes helyzete 
Q6270 Veleszületett vesico-uretero-renalis reflux 
Q6280 A húgyvezeték egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6300 Járulékos vese 
Q6310 Lebenyezett, összeolvadt és patkó vese 
Q6320 Ectopiás vese 
Q6330 Hyperplasiás és óriás vese 
Q6380 A vese egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q6390 A vese veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q6400 Epispadiasis 
Q6410 A húgyhólyag extrophiája 
Q6420 Veleszületett hátsó húgycső billentyűk 
Q6430 A hólyagnyak és húgycső egyéb atresiája és szűkülete 
Q6440 Urachus rendellenesség 
Q6450 A hólyag és húgycső veleszületett hiánya 
Q6460 Veleszületett hólyagdiverticulum 
Q6470 A hólyag és húgycső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6480 A húgyrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q6490 A húgyrendszer rendellenessége, k.m.n. 
R3000 Dysuria 
R3010 Húgyhólyag tenesmus 
R3090 Fájdalmas vizelés, k.m.n. 
R31H0 Vérvizelés, k.m.n. 
R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 
R33H0 Vizeletrekedés 
R34H0 Anuria és oliguria 
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R35H0 Polyuria 
R36H0 Húgycső váladékozás 
R3900 Vizelet extravasatum 
R3910 A vizeletürítés egyéb nehézségei 
R3920 Extrarenalis uraemia 
R3980 A húgyrendszerrel kapcsolatos egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
R9340 Húgyszervek diagn. képalkotó vizsgálatánál talált kóros leletek 
R9440 Vesefunkciós vizsgálatok kóros eredményei 
S3700 A vese sérülése 
S3710 A húgyvezeték sérülése 
S3720 A húgyhólyag sérülése 
S3730 A húgycső sérülése 
T1900 Idegentest a húgycsőben 
T1910 Idegentest a hólyagban 

  **** 11 5820 Vese-, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 18 év alatt, cytostaticus vagy cyclosporin kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
I1200 Hypertensiv vesebetegség veseelégtelenséggel 
I1290 Hypertensiv vesebetegség, veseelégtelenség nélkül 
I1310 Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 
N0000 Akut nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0010 Akut nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomerularis laesióval 
N0020 Akut nephritis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0030 Akut nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif. glomerulonephritis 
N0040 Akut nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prolif. glomerulonephr. 
N0050 Akut nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris prolifer. glomer. 
N0060 Akut nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0070 Akut nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0080 Egyéb akut nephritis syndroma 
N0090 K.m.n. akut nephritis syndroma 
N0100 Gyors progressziójú nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0110 Gyors progr. nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0120 Gyors progressziójú nephritis syndroma, glomer. membranosa diffusa 
N0130 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif.glom 
N0140 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prol.gl. 
N0150 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris p.g. 
N0160 Gyors progressziójú nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0170 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephr 
N0180 Egyéb gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0190 K.m.n. gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0200 Ismétlődő-perzisztáló haematuria, kisebb glomeruláris eltéréssel 
N0210 Ismétlődő-perzisztáló haematuria,fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0220 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, glomerulonephr.membranosa diffusa 
N0230 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangialis prolif.glomer. 
N0240 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-endocapillaris prol.glomer 
N0250 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangiocapillaris pr. gl. 
N0260 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, "dense deposit disease" 
N0270 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-crescent glomerulonephrit. 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0300 Krónikus nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0310 Krónikus nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer. laesióval 
N0320 Krónikus nephritis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0330 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif. glomeruloneph. 
N0340 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prolif. glomerulon. 
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N0350 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris prolif. glomer. 
N0360 Krónikus nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0370 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0380 Egyéb krónikus nephritis syndroma 
N0400 Nephrosis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0410 Nephrosis syndroma, fokális és szegmentális glomerularis laesióval 
N0420 Nephrosis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0430 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangialis proliferativ glomerulonephritis 
N0440 Nephrosis syndroma, diffúz-endocapillaris proliferativ glomerulonephr. 
N0450 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris glomerulonephritis 
N0460 Nephrosis syndroma, "dense deposit disease" 
N0470 Nephrosis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0480 Egyéb nephrosis syndroma 
N0500 Nem meghat. nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0510 Nem meghat. nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer. laesióval 
N0520 Nem meghatározott nephritis syndroma, glomer. membranosa diffusa 
N0530 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif.glomer 
N0540 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prol.glom. 
N0550 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris pr.gl. 
N0560 Nem meghatározott nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0570 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephr. 
N0580 Egyéb nem meghatározott nephritis syndroma 
N0600 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, kisebb glomer.eltéréssel 
N0610 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, fok.-szegm.glomer.laesió 
N0620 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, glomer.membranosa diffusa 
N0630 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-mesangialis pr.gl. 
N0640 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-endocapillaris pr. 
N0650 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-mesangiocapillaris 
N0660 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, "dense deposit disease" 
N0670 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-crescent glomer. 
N0680 Egyéb izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással 
N0700 Hereditaer nephropathia m.n.o., kisebb glomerularis eltéréssel 
N0710 Hereditaer nephropathia m.n.o., fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0720 Hereditaer nephropathia m.n.o., glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0730 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-mesangialis prolif. glomerulon. 
N0740 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-endocapillaris prolif. glomer. 
N0750 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-mesangiocapillaris prolif.glom. 
N0760 Hereditaer nephropathia m.n.o., "dense deposit disease" 
N0770 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0780 Egyéb hereditaer nephropathia, m.n.o. 
N1400 Analgeticum nephropathia 
N1410 Egyéb szer, gyógyszer és biológiai anyag okozta nephropathia 
N1420 Nem meghatározott szer, vagy biológiai anyag okozta nephropathia 
N1430 Nehézfém indukálta nephropathia 
N1440 Toxikus nephropathia, k.m.n. 
N1500 Balkán-nephropathia 
N2500 Osteodystrophia renalis 
N2510 Nephrogen diabetes insipidus 
N2580 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenességek 
N2590 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenesség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 7 NAPON ÁT) 
59690 Cytostaticus szer adása 
59691 Cytostaticus szer i.v.  monotherápia 
59692 Cytostaticus szer i.v.  polytherápia 
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59693 Cytostaticus szer p.os. monotherápia 
59694 Cytostaticus szer p.os. polytherápia 
59695 Cytostaticus szer i.v. és p.os, polytherápia 
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 
92202 Immunszuppresszív terápia, Cyclosporin kezeléssel 

  **** 11 583D Nephrozisok 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
N0400 Nephrosis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0410 Nephrosis syndroma, fokális és szegmentális glomerularis laesióval 
N0420 Nephrosis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0430 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangialis proliferativ glomerulonephritis 
N0440 Nephrosis syndroma, diffúz-endocapillaris proliferativ glomerulonephr. 
N0450 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris glomerulonephritis 
N0460 Nephrosis syndroma, "dense deposit disease" 
N0470 Nephrosis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0480 Egyéb nephrosis syndroma 

  **** 11 584D Vese-, húgyutak urológiai betegségei 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
N3600 Húgycső-sipoly 
N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 
Q6230 A vesemedence és húgyvezeték egyéb, elzáródással járó rendellenességei 
Q6420 Veleszületett hátsó húgycső billentyűk 
Q6470 A hólyag és húgycső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6490 A húgyrendszer rendellenessége, k.m.n. 

  **** 11 608Z Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16510 Pyeloscopia merev eszközzel 
16511 Pyeloscopia flexibilis eszközzel 
16940 Laparoscopia 
18460 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus 
18461 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vez 
18462 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, CT.vez 
32531 Urographia anterograd 
34631 CT vezérelt intervenció, citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció 
34640 CT vezérelt intervenció, tartós drenázs 
34956 MR vezérelt intervenció citológiai mintavétel vagy folyadék aspiráció 
34957 MR vezérelt intervenció tartós drenázs 
39151 Percut. nephroscopos laser roncsolás veseelv.miatt 
53866 Thrombektomia (s/c res.) v. cavae inferioris 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
55411 Exploratio retroperitonei 
55500 Nephrotomia partialis (radiaer) 
55501 Nephrotomia marginalis 
55505 Nephrostomia percutanea 
55507 Nephrostomia aperta 
55509 Nephrostomia circularis 
55510 Cavernotomia 
55511 Pyelotomia 
55512 Pyelo-calicotomia 
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55513 Gil-Vernet pyelotomia 
55514 Pyelostomia 
5551A Endocalycotomia renis percutanea 
55520 Károsodott veseszövet enucleatioja 
55530 Vesecystafal resectio 
55531 Vese ékresectio 
55532 Vese pólusresectio 
55533 Heminephrectomia 
55540 Nephrectomia 
55542 Nephrectomia bilateralis 
55543 Nephro-ureterectomia 
55544 Graftectomia (vese) 
55545 Nephrectomia pro transplantationem e cadavere 
5554A Resectio cystae renis endoscopica 
55560 Nephropexia 
5556A Nephropexia percutanea endoscopica 
55570 Pyelon plast.et res.pyeloureteralis Andersen-Hynes 
55571 Pyelon plastica pyelouret. határresectio nélkül 
55572 Patkóvese szétválasztás 
55573 Vese sutura 
55574 Reconstructio renis 
5557A Pyelon plast. et res. pyeloureteralis 
55581 Nephroscopos percut. kőkiemelés 
55582 Nephroscopos percut. kőzúzás, ultrahanggal 
55583 Nephroscopos percut. kőzúzás, hydraulikus 
55584 Nephroscopos percut. kőzúzás, laserrel 
55585 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, ultrahanggal 
55586 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, hydraulikus 
55587 Nephroscopos percut. korallkő zúzás, laserrel 
55588 Nephroscopos percutan resectio 
55589 Nephroscopos endopyelotomia 
5558B Ureteroscopos percut. anterogr. kőkiemelés 
5558C Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, UH-val 
5558D Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, hydraul. 
5558E Ureteroscopos percut. anterogr. kőzúzás, laserrel 
5558G Nephroscopos  percut. kőzúzás,pneumatikus v. E 
5558H Nephroscopos  percut. kőzúzás,pneumaticus (EKL) 
5558J Nephroscopos  percut. korallkőzúzás, pneumaticus 
55590 Decapsulatio renis 
55591 Vesetályog megnyitás, ignipunctio 
55600 Ureteroendoscopos kőeltávolítás 
55601 Ureteroendoscopos kőzúzás, ultrahanggal 
55602 Ureteroendoscopos kőzúzás, hydraulikus 
55603 Ureteroendoscopos kőzúzás, laserrel 
55604 Ureteroendoscopos resectio 
55606 Ureterorenoscopos resectio laser-rel 
55607 Ureterorenoscopos  kőzúzás, pneumaticus vagy EKL 
55620 Ureterotomia, felső vagy középső szakasz 
55621 Ureterotomia, alsó szakasz 
55622 Ureterotomia sec. Davis 
55623 Recanalisatio ureteris sine ureterotomiam 
5562A Transurethralis ureterokele incisio 
5562B Ureterokele nyílt műtéte 
55630 Ureterectomia totalis 
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55631 Ureter resectio + anastomosis 
5563A Resectio ureteris transuretralis 
55640 Ureteroileostomia sec. Bricker 
55650 Ureterocutaneostomia 
55660 Ureterosigmiodeostomia 
55671 Anastomosis uretero-ureteralis termino-terminalis 
55672 Anastomosis uretero-ureteralis latero-lateralis 
55673 Revisio anastomosis ureteris 
55674 Reanastomosis ureteris 
5567A Neoimplantatio ureteris sec. Politano - Leadbetter 
5567B Neoimplantatio ureteris sec. Cohen 
5567C Ureter műtét sec. Lich-Gregoire 
5567D Mező-Boari plastica 
5567E Szarvhólyag képzés 
5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba 
5567R Ureter szájadék endoscopos collagen infiltratio 
5567S Anastomosis uretero-ureteralis 
55680 Ureterolysis 
55681 Deligatio ureteris 
55682 Ureter áthelyezés, retroperitonealis fibrosis miatt 
55683 Retrocavalis ureter műtét 
55684 Ureter sutura (fistulazárás) 
55686 Ureter szalagplasztika 
55690 Ureter lekötés 
55701 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, ultrahanggal 
55702 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, hydraulikus 
55703 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, mechanikusan 
55704 Húgyhólyagkő endoscopos zúzása, pneumaticus v. E 
55711 Exploratio vesicae urinariae - sectio alta 
55712 Infundibulotomia ves.urin 
55720 Epicystostoma behelyezés nyílt műtéttel 
55721 Stimulator beültetés a húgyhólyagba 
55731 TUR ves.urin.therapeutic. 
55732 TUR ves.urin.palliativa 
55733 TUR colli ves. urin. 
55734 Transurethralis hólyag divert. szájadék incisio 
55735 Transurethralis húgyhólyag laserkezelés 
55736 Resectio transurethralis vesicae urinariae diagnosticus 
55740 Húgyhólyag diverticulum intravesic. eltávolítása 
55741 Húgyhólyag diverticulum extravesic. eltávolítása 
55742 Húgyhólyag diverticulum kombinált eltávolítása 
55743 Urachus cysta vagy sipoly kiirtás 
55750 Húgyhólyagkupola resectio 
55751 Húgyhólyagfal resectio 
55752 Hemicystectomia ves. urin. 
55760 Cystectomia simplex ves. urin. 
55761 Cystectomia totalis ves. urin. 
55780 Húgyhólyag sipoly zárása, transvesicalis 
55781 Húgyhólyag sipoly zárása, transperitonealis 
55782 Húgyhólyag sipoly zárása, interpositum behelyezés 
55783 Húgyhólyag sipoly zárása, vaginalis 
55784 Húgyhólyag sutura 
55785 Húgyhólyagnyak plastica 
55800 Urethrotomia externa (kő, idegentest stb. eltáv.) 
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55801 Urethrostomia 
55820 Húgycső congenitalis billentyű resectioja 
55821 Húgycső resectio 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55823 Hátsó  húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
55830 Urethrostomia záras 
55831 Urethra sutura 
55832 Urethra anastomosis 
55833 Strictura urethrae nyílt műtéte, elülső húgycső 
55834 Strictura urethrae nyílt műtéte, hátsó  húgycső 
55835 Húgycső reconstructiós műtét  Bengt-J. szerint 
55836 Hátsó húgycső transpub. reconstructio 
55837 Hátsó húgycső lebeny plastica 
5583A Plastica partis anterioris urethrae 
5583B Excisio fistulae urethrae 
55840 Urethrotomia interna opticus 
55841 Urethrotomia interna Otis 
55907 Evacuatio et / seu drainage perirenalis 
55908 Periureteralis tér műtétei 
55909 Retroperitonealis adhaesiolysis 
55920 Kelly-Stoeckel műtét 
55930 M.levator műtét Ingleman-Sundberg szerint 
55940 Suprapub. hurok műtét, fascia lataval 
55941 Suprapub. hurok műtét, dura materrel 
55942 Suprapub. hurok műtét, egyéb anyaggal 
55950 Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K) 
55951 Retropubicus urethra felfüggesztés, endoscopos 
55960 Pereyra műtét 
55961 Stamey műtét 
55962 Burch műtét 
55963 Martius műtét 
55964 Kaufmann műtét 
55970 Műsphincter beültetés 
5597Z Anti-incontinentia műtét n.o.m. 
55981 Ureter strictura tágítása ballonkatéterrel 
55982 Zeiss hurkos, Dormia kosaras ureterkő eltávolítás 
55983 Ureter strictura katéteres tágítása 
55984 Ureter strictura endoscopos bemetszése 
55985 Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés 
56300 V.sperm.int.ligatura 
56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) 
56308 Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica 
56309 Ligatura v.spermaticae int.laparsc. c.conversionem 
56434 Correctio epispadiasis 
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 
57041 Plastica vaginae anterior 
5704A Colposuspensio pubovaginalis sec. Gittes 
59210 Elektrocoagulatio cystoscopica 
81360 Percutan epicystostomia behelyezése 
86620 Húgyhólyag stimulátor   beültetése 
92234 Immuntherapia intravesicalis 
92235 Immuno-chemotherapia intravesicalis 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 



 
 
 
 
 
434  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

  **** 11 609Z Veseelégtelenség súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
N1700 Heveny veseelégtelenség tubularis necrosissal 
N1710 Heveny veseelégtelenség, heveny vesekéreg-elhalással 
N1720 Heveny veseelégtelenség medullaris necrosissal 
N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88530 Akut haemodialísis (HD) 
88531 Krónikus haemodializis (HD) 
88570 Haemofiltráció (HF) 
88585 High flux dialízis 
88586 Mobil dialízis 
88600 Peritoneális dialízis 
88604 Haemodiafiltráció (HDF) 
88605 Haemoperfúzió 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 11 610Z Vese-, húgyúti betegségek (kivéve: veseelégtelenség, a vese, húgyutak egyéb belgyógyászati betegségei 
cytostatikus vagy cyclosporin kezeléssel) 

BETEGSÉGEK 
A1810 A húgy-ivarszervek gümőkórja 
A5400 A húgyivarrendszer alsó szakaszának kankós fertőzése, tályog nélkül 
A5410 A húgyivarrendszer alsó szakaszának kankós fertőzése, tályoggal 
A5600 A húgyivarrendszer alsó szakaszának chlamydia fertőzése 
A5610 Medencei hashártya és egyéb húgyivarrendszeri chlamydia fertőzés 
A5620 A húgyivarrendszer chlamydiás fertőzése k.m.n. 
B6500 Schistosoma haematobium által okozott schistosomiasis [húgyutak] 
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. 
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D0900 Húgyhólyag in situ carcinomája 
D0910 Egyéb és k.m.n. húgyszervek in situ carcinomája 
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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. 
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. 
I1200 Hypertensiv vesebetegség veseelégtelenséggel 
I1290 Hypertensiv vesebetegség, veseelégtelenség nélkül 
I1310 Hypertensiv szív- és vesebetegség veseelégtelenséggel 
N0000 Akut nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0010 Akut nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomerularis laesióval 
N0020 Akut nephritis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0030 Akut nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif. glomerulonephritis 
N0040 Akut nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prolif. glomerulonephr. 
N0050 Akut nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris prolifer. glomer. 
N0060 Akut nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0070 Akut nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0080 Egyéb akut nephritis syndroma 
N0090 K.m.n. akut nephritis syndroma 
N0100 Gyors progressziójú nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0110 Gyors progr. nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0120 Gyors progressziójú nephritis syndroma, glomer. membranosa diffusa 
N0130 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif.glom 
N0140 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prol.gl. 
N0150 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris p.g. 
N0160 Gyors progressziójú nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0170 Gyors progressziójú nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephr 
N0180 Egyéb gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0190 K.m.n. gyors progressziójú nephritis syndroma 
N0200 Ismétlődő-perzisztáló haematuria, kisebb glomeruláris eltéréssel 
N0210 Ismétlődő-perzisztáló haematuria,fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0220 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, glomerulonephr.membranosa diffusa 
N0230 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangialis prolif.glomer. 
N0240 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-endocapillaris prol.glomer 
N0250 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-mesangiocapillaris pr. gl. 
N0260 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, "dense deposit disease" 
N0270 Ismétlődő és perzisztáló haematuria, diffúz-crescent glomerulonephrit. 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0300 Krónikus nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0310 Krónikus nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer. laesióval 
N0320 Krónikus nephritis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0330 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif. glomeruloneph. 
N0340 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prolif. glomerulon. 
N0350 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris prolif. glomer. 
N0360 Krónikus nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0370 Krónikus nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
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N0380 Egyéb krónikus nephritis syndroma 
N0400 Nephrosis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0410 Nephrosis syndroma, fokális és szegmentális glomerularis laesióval 
N0420 Nephrosis syndroma, glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0430 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangialis proliferativ glomerulonephritis 
N0440 Nephrosis syndroma, diffúz-endocapillaris proliferativ glomerulonephr. 
N0450 Nephrosis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris glomerulonephritis 
N0460 Nephrosis syndroma, "dense deposit disease" 
N0470 Nephrosis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0480 Egyéb nephrosis syndroma 
N0500 Nem meghat. nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0510 Nem meghat. nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomer. laesióval 
N0520 Nem meghatározott nephritis syndroma, glomer. membranosa diffusa 
N0530 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-mesangialis prolif.glomer 
N0540 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-endocapillaris prol.glom. 
N0550 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-mesangiocapillaris pr.gl. 
N0560 Nem meghatározott nephritis syndroma, "dense deposit disease" 
N0570 Nem meghatározott nephritis syndroma, diffúz-crescent glomerulonephr. 
N0580 Egyéb nem meghatározott nephritis syndroma 
N0600 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, kisebb glomer.eltéréssel 
N0610 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, fok.-szegm.glomer.laesió 
N0620 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, glomer.membranosa diffusa 
N0630 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-mesangialis pr.gl. 
N0640 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-endocapillaris pr. 
N0650 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-mesangiocapillaris 
N0660 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, "dense deposit disease" 
N0670 Izol.fehérjevizelés megh.morf.elváltozással, diffúz-crescent glomer. 
N0680 Egyéb izolált fehérjevizelés meghatározott morfológiai elváltozással 
N0700 Hereditaer nephropathia m.n.o., kisebb glomerularis eltéréssel 
N0710 Hereditaer nephropathia m.n.o., fokális-szegmentális glomer.laesióval 
N0720 Hereditaer nephropathia m.n.o., glomerulonephritis membranosa diffusa 
N0730 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-mesangialis prolif. glomerulon. 
N0740 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-endocapillaris prolif. glomer. 
N0750 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-mesangiocapillaris prolif.glom. 
N0760 Hereditaer nephropathia m.n.o., "dense deposit disease" 
N0770 Hereditaer nephropathia m.n.o., diffúz-crescent glomerulonephritis 
N0780 Egyéb hereditaer nephropathia, m.n.o. 
N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N1100 Refluxhoz társuló, non-obstructiv krónikus pyelonephritis 
N1110 Krónikus obstructiv pyelonephritis 
N1180 Egyéb krónikus tubulo-interstitialis nephritis 
N1190 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis, k.m.n. 
N12H0 Tubulo-interstialis nephritis, akutnak vagy krónikusnak k.m.n. 
N1300 Hydronephrosis, az uretero-pelvicus átmenet elzáródásával 
N1310 Hydronephrosis ureter-stricturával, m.n.o. 
N1320 Hydronephrosis a vese és ureter kő okozta elzáródásával 
N1330 Egyéb és k.m.n. hydronephrosis 
N1340 Hydroureter 
N1350 Ureter-megtöretés (kinking) és -szűkület, hydronephrosis nélkül 
N1360 Pyonephrosis 
N1400 Analgeticum nephropathia 
N1410 Egyéb szer, gyógyszer és biológiai anyag okozta nephropathia 
N1420 Nem meghatározott szer, vagy biológiai anyag okozta nephropathia 
N1430 Nehézfém indukálta nephropathia 
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N1440 Toxikus nephropathia, k.m.n. 
N1500 Balkán-nephropathia 
N1510 Vese- és vese körüli tályog 
N1580 Egyéb, meghatározott tubulo-interstitialis betegségek 
N1590 Tubulo-interstitialis betegség, k.m.n. 
N2000 Vesekő 
N2010 Ureterkő 
N2020 Vese és ureterkő egyidejűleg 
N2090 Húgyúti kő, k.m.n. 
N2100 Hólyagkő 
N2110 Húgycsőkő 
N2180 Egyéb alsó húgyúti kő 
N23H0 Vesekólika, k.m.n. 
N2500 Osteodystrophia renalis 
N2510 Nephrogen diabetes insipidus 
N2580 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenességek 
N2590 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenesség 
N2700 Kis vese, egyoldali 
N2710 Kis vese kétoldali 
N2800 A vese ischaemiája és infarctusa 
N2810 Vesecysta, szerzett 
N3000 Cystitis acuta 
N3010 Interstitialis cystitis (idült) 
N3020 Egyéb idült cystitis 
N3030 Trigonitis 
N3040 Irradiatiós cystitis 
N3090 Urocystitis, k.m.n. 
N3100 Funkcióképes neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 
N3110 Reflex neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 
N3180 A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctiója 
N3200 Hólyagnyak elzáródás 
N3210 Vesico-intestinalis sipoly 
N3220 Húgyhólyagsipoly, m.n.o. 
N3230 Húgyhólyag diverticulum 
N3240 Húgyhólyagrepedés, nem-traumás 
N3280 A húgyhólyag egyéb meghatározott rendellenességei 
N3400 Húgycső-tályog 
N3410 Nem specifikus húgycsőgyulladás 
N3420 Egyéb húgycsőgyulladás 
N3430 Urethra-syndroma, k.m.n. 
N3500 Posttraumás húgycsőszűkület 
N3510 Fertőzés utáni húgycsőszűkület, m.n.o. 
N3580 Egyéb húgycsőszűkület 
N3590 Húgycsőszűkület, k.m.n. 
N3600 Húgycső-sipoly 
N3610 Húgycső diverticulum 
N3620 Húgycső carunculus 
N3630 Húgycsőnyálkahártya prolapsusa 
N3680 A húgycső egyéb meghatározott rendellenességei 
N3900 Húgyúti fertőzés nem meghatározott helyen 
N3910 Perzisztáló fehérjevizelés, k.m.n. 
N3930 Stress-incontinentia 
N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 
N3980 A húgyrendszer egyéb meghatározott rendellenességei 
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N9910 Beavatkozást követő húgycsőszűkület 
N9950 A húgyutak külső stomájának működési zavara 
N9980 Az urogenitalis rendszer egyéb beavatkozást követő rendellenességei 
Q6000 A vese egyoldali agenesise 
Q6010 Mindkét vese agenesise 
Q6030 Az egyik vese hypoplasiája 
Q6040 Mindkét vese hypoplasiája 
Q6060 Potter-syndroma 
Q6100 Veleszületett solitaer vesecysta 
Q6110 Polycystás vese, gyermekkori típus 
Q6120 Polycystás vese, felnőttkori típus 
Q6130 Polycystás vese, k.m.n. 
Q6140 Vese-dysplasia 
Q6150 Medullaris cystás vese 
Q6180 Egyéb cystás vesebetegségek 
Q6200 Veleszületett zsákvese (hydronephrosis) 
Q6210 A húgyvezeték atresiája és szűkülete 
Q6220 Veleszületett megaloureter 
Q6230 A vesemedence és húgyvezeték egyéb, elzáródással járó rendellenességei 
Q6240 A húgyvezeték agenesise 
Q6250 Kettős húgyvezeték 
Q6260 A húgyvezeték rendellenes helyzete 
Q6270 Veleszületett vesico-uretero-renalis reflux 
Q6280 A húgyvezeték egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6300 Járulékos vese 
Q6310 Lebenyezett, összeolvadt és patkó vese 
Q6320 Ectopiás vese 
Q6330 Hyperplasiás és óriás vese 
Q6380 A vese egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q6390 A vese veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q6400 Epispadiasis 
Q6410 A húgyhólyag extrophiája 
Q6420 Veleszületett hátsó húgycső billentyűk 
Q6430 A hólyagnyak és húgycső egyéb atresiája és szűkülete 
Q6440 Urachus rendellenesség 
Q6450 A hólyag és húgycső veleszületett hiánya 
Q6460 Veleszületett hólyagdiverticulum 
Q6470 A hólyag és húgycső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6480 A húgyrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q6490 A húgyrendszer rendellenessége, k.m.n. 
R3000 Dysuria 
R3010 Húgyhólyag tenesmus 
R3090 Fájdalmas vizelés, k.m.n. 
R31H0 Vérvizelés, k.m.n. 
R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 
R33H0 Vizeletrekedés 
R34H0 Anuria és oliguria 
R35H0 Polyuria 
R36H0 Húgycső váladékozás 
R3900 Vizelet extravasatum 
R3910 A vizeletürítés egyéb nehézségei 
R3920 Extrarenalis uraemia 
R3980 A húgyrendszerrel kapcsolatos egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
R9340 Húgyszervek diagn. képalkotó vizsgálatánál talált kóros leletek 
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R9440 Vesefunkciós vizsgálatok kóros eredményei 
S3700 A vese sérülése 
S3710 A húgyvezeték sérülése 
S3720 A húgyhólyag sérülése 
S3730 A húgycső sérülése 
T1900 Idegentest a húgycsőben 
T1910 Idegentest a hólyagban 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 12  Férfi reproduktív rendszeri betegségek 

  **** 12 6110 Férfi reproduktív rendszer radikális műtétei 

BETEGSÉGEK 
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. 
D0740 Hímvessző in situ carcinomája 
D0760 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 
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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis 
54061 Lymphadenectomia retroperitonealis bilateralis 
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus 
54063 Lymphadenectomia retroperitonealis debulking 
54064 Lymphadenectomia retroperitonealis salvage 
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis 
54066 Lymphadenectomia pelveos minoris 
5406A Lymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 
5406B Relymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
56040 Prostatectomia radicalis 
56421 Emasculinisatio 
56870 Kismedencei evisceratio 

  **** 12 612C Prostatectomia 

BETEGSÉGEK 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
D4000 Prostata bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
N4000 Prostata túltengés 
N4001 Prostata túltengés I. stádium 
N4002 Prostata túltengés II. stádium 
N4003 Prostata túltengés III. stádium 
N4004 Prostata túltengés IV. stádium 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56020 Prostatectomia transvesicalis 
56030 Prostatectomia retropubica (Millin) 
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56060 Vesicula seminalis műtét 
56070 Periprostaticus műtét 

  **** 12 6130 Transurethralis prostataműtét 

BETEGSÉGEK 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
N4000 Prostata túltengés 
N4001 Prostata túltengés I. stádium 
N4002 Prostata túltengés II. stádium 
N4003 Prostata túltengés III. stádium 
N4004 Prostata túltengés IV. stádium 
N4110 Krónikus prostatitis 
N4120 Prostata-tályog 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56011 Prostata TUR 
56012 Prostata TUR radicalis 
56013 Transurethralis prostata incisio 
56014 Prostata cryocaustica 
56015 Prostata transurethralis spirál behelyezés 
5601A Evaporisatio prostatae transurethralis 
86051 Thermotherapia prostatae 

  **** 12 6140 Here műtétei malignus betegségek miatt 

BETEGSÉGEK 
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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56130 Scrotum és tunica vaginalis reconstructio 
56220 Semicastratio 
56221 Semicastratio, kiterjesztett 
56230 Orchiectomia bilateralis 
56231 Castratio 
56241 Abdominalis here feltárás 
56242 Exploratio testis inguinalis 
56330 Epididymectomia 

  **** 12 615A Here műtétei nem malignus betegségek miatt 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56220 Semicastratio 
56230 Orchiectomia bilateralis 
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56231 Castratio 
56240 Orchidopexia 
56241 Abdominalis here feltárás 
56242 Exploratio testis inguinalis 
56261 Implantatio prothesis testis 
56330 Epididymectomia 
56342 Funiculus és mellékhere reconstructio 
56370 Vasovasostomia 
56371 Vasoepididymostomia 

  **** 12 615B Here műtétei nem malignus betegségek miatt 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

   A kódlistát ld. a főcsoport 615A csoportjában! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 615A csoportjában! 

  **** 12 6160 Circumcisio 

BETEGSÉGEK 
C6000 Fityma rosszindulatú daganata 
N4700 Fitymatúltengés 
N4710 Fitymatúltengés, phimosis 
N4810 Balanoposthitis 
N4860 Balanitis xerotica obliterans 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56400 Circumcisio 
56401 Frenulotomia penis 
56402 Incisio dorsalis preputii 
56403 Phimotomia 
56405 Adhaesiolysis preputii penis 

  **** 12 6170 Férfi reproduktív rendszer közepes műtétei nem rosszindulatú daganat miatt 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

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. 
D0740 Hímvessző in situ carcinomája 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
D0760 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
5391A Anastomosis sapheno-cavernosus 
54091 Nyirokstruktúrák egyéb műtétei 
55410 Laparotomia explorativa 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
55833 Strictura urethrae nyílt műtéte, elülső húgycső 
56001 Incisio prostatae transperinealis 
56002 Incisio prostatae transurethralis 
56110 Bergmann f. hydrocele műtét 
56300 V.sperm.int.ligatura 
56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) 
56308 Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica 
56309 Ligatura v.spermaticae int.laparsc. c.conversionem 
56430 Chordectomia penis 
56431 Plastica penis sec. Denis-Browne 
56432 Plastica penis sec. Cecil-Michalowsky 
56433 Plastica penis sec. Edmunds 
56434 Correctio epispadiasis 
56435 Excisio indurationis penis plastica 
56436 Plastica penis MAGPI MIP 
56437 Plastica penis sec. May 
56438 Plastica penis sec. Duplay 
56439 Plastica penis sec. Duckett 
5643A Plastica penis sec. Mathieu 
5643B Plastica penis sec. Devine-Horton 
5643C Plastica penis TPIF 
5643D Plastica penis c. transplantatione mucosae ves.urin. 
5643V Arterialisatio corporis cavernosi penis sec. Winter 
5643W Ligatura venae penis propter "Venous leak" 
5643X Priapismus inde infiltratio penis 
5643Y Correctio curvaturae corp. cavern. penis sec. Nesbit 
5643Z Húgycsőképzés Ombrédamme szerint 
56490 Erectiós zavarok műtétei 
56491 Implantatio prothesis in penis 
56492 Sutura corporis cavernosi penis 
57161 Fistulectomia perinei 

  **** 12 6180 Férfi reproduktív rendszer kis műtétei nem rosszindulatú daganat miatt 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

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 
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C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
D0740 Hímvessző in situ carcinomája 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
D0760 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56016 Ablatio prostatae transurethralis thermalis 
5601A Evaporisatio prostatae transurethralis 
56111 Winkelmann f. hydrocele műtét 
56112 Hydrocele műtét 
56250 Here reconstructiós műtétek 
56291 Herefüggöly eltávolítása 
56302 Scrotalis varicocelectomia 
56303 Funiculocele resectio 
56310 Mellékhere cysta kiirtása 
56311 Spermatocele resectio 
56340 Detorquatio testis 
56341 Funiculus varrat 
56350 Vasotomia 
56360 Vasectomia 
59809 Sterilisatio (férfi) 

  **** 12 6190 Férfi reproduktív rendszer egyéb műtétei rosszindulatú daganat miatt 

BETEGSÉGEK 
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. 
D0740 Hímvessző in situ carcinomája 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
D0760 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
56230 Orchiectomia bilateralis 
56231 Castratio 
56241 Abdominalis here feltárás 
56420 Amputatio penis 
56491 Implantatio prothesis in penis 
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  **** 12 6200 Férfi reproduktív rendszer lézeres műtétei 

BETEGSÉGEK 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
N4000 Prostata túltengés 
N4001 Prostata túltengés I. stádium 
N4002 Prostata túltengés II. stádium 
N4003 Prostata túltengés III. stádium 
N4004 Prostata túltengés IV. stádium 
N4110 Krónikus prostatitis 
N4120 Prostata-tályog 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56051 Evaporisatio prostatae c. LASER 
56059 Prostata egyéb alternatív LASER műtétei 

  **** 12 621C Férfi reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai 

BETEGSÉGEK 
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. 
D0740 Hímvessző in situ carcinomája 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
D0760 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 

  **** 12 6240 Férfi reproduktív rendszer egyéb betegségei 

BETEGSÉGEK 
B2600 Mumps-orchitis (N51.1*) 
D1760 Az ondóvezeték jóindulatú zsírszöveti daganata 
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. 
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. 
I8610 Herezacskó varicositas 
I8620 Medencei varicositas 
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L2930 Anogenitalis pruritus, k.m.n. 
N4003 Prostata túltengés III. stádium 
N4004 Prostata túltengés IV. stádium 
N4100 Akut prostatitis 
N4120 Prostata-tályog 
N4180 A prostata egyéb gyulladásos betegségei 
N4200 Calculus prostatae 
N4210 Prostata duzzadás és vérzés 
N4220 Prostata atrophia 
N4280 A prostata egyéb meghatározott rendellenességei 
N4290 Prostata rendellenesség, k.m.n. 
N4300 Cystosus (zárt) hydrocele 
N4310 Fertőzött hydrocele 
N4320 Egyéb hydrocele 
N4330 Hydrocele, k.m.n. 
N4340 Spermatocele 
N44H0 Herecsavarodás 
N4500 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályoggal 
N4590 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályog nélkül 
N46H0 Férfi meddőség 
N4700 Fitymatúltengés 
N4710 Fitymatúltengés, phimosis 
N4720 Fitymatúltengés, paraphimosis 
N4800 Leukoplakia penis 
N4810 Balanoposthitis 
N4820 A hímvessző egyéb gyulladásos rendellenességei 
N4830 Priapismus 
N4840 Organikus eredetű impotentia 
N4850 A hímvessző fekélye 
N4860 Balanitis xerotica obliterans 
N4880 A hímvessző egyéb, meghatározott rendellenességei 
N4890 Hímvessző rendellenesség, k.m.n. 
N4900 Az ondóhólyag gyulladásos rendellenességei 
N4910 Funiculus spermat., tunica vag., vas deferens gyull. rendellenességei 
N4920 A herezacskó gyulladásos rendellenességei 
N4980 A férfi nemi szervek egyéb meghatározott gyulladásos rendellenességei 
N4990 Gyulladásos rendellenesség nem meghatározott férfi nemi szerven 
N5000 Heresorvadás 
N5010 A férfi nemi szervek vascularis rendellenességei 
N5080 A férfi nemi szervek egyéb, meghatározott rendellenességei 
N5090 A férfi nemi szervek rendellenessége, k.m.n. 
Q5300 Ectopiás here 
Q5310 Nem descendált here, egyoldali 
Q5320 Nem descendált here, kétoldali 
Q5390 Nem descendált here, k.m.n. 
Q5400 Hypospadiasis a makkon 
Q5410 Hypospadiasis a penisen 
Q5420 Hypospadiasis a penisen és herezacskón 
Q5430 Hypospadiasis a gáton 
Q5480 Egyéb hypospadiasis 
Q5490 Hypospadiasis, k.m.n. 
Q5500 A here hiánya és aplasiája 
Q5510 A here és herezacskó hypoplasiája 
Q5520 A here és herezacskó egyéb veleszületett rendellenességei 
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Q5530 Az ondóvezeték atresiája 
Q5540 Az ondóvezeték-hólyag-mellékhere-prostata egyéb veleszül. rendell. 
Q5550 A hímvessző veleszületett hiánya és aplasiája 
Q5560 A hímvessző egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5580 A hím ivarszervek egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5590 A hím ivarszervek k.m.n. veleszületett rendellenessége 
Q5600 Hermaphroditismus m.n.o. 
Q5610 Hím pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5620 Női pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5630 Pseudohermaphroditismus, k.m.n. 
R8600 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros enzimszint leletei 
R8610 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros hormonszint leletei 
R8620 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros biológiai anyag leletei 
R8630 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros nem orvosi anyag leletei 
R8640 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros immunológiai leletei 
R8650 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros mikrobiológiai leletei 
R8660 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros cytológiai leletei 
R8670 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros szövettani leletei 
R8680 A férfi nemiszervekből származó anyagok egyéb kóros leletei 
R8690 A férfi nemiszervekből származó anyagok k.m.n. kóros leletei 
S3020 A külső nemiszervek zúzódása 
S3120 A hímvessző nyílt sebe 
S3130 A herezacskó és herék nyílt sebe 
S3800 A külső nemiszervek zúzódása 
S3820 A külső nemiszervek traumás csonkolása 
T1980 Idegentest a nemi és húgyúti szervek más és több helyén 
T1990 Idegentest a nemi és húgyúti szervekben, k.m.n. helyen 
T2830 A belső húgy-ivarszervek égése 
T2880 A belső húgy-ivarszervek maródása 

  **** 12 639Z Férfi reproduktív rendszer betegségei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
B2600 Mumps-orchitis (N51.1*) 
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. 
D0740 Hímvessző in situ carcinomája 
D0750 Prostata in situ carcinomája 
D0760 Egyéb és k.m.n. férfi nemiszervek in situ carcinomája 
D1760 Az ondóvezeték jóindulatú zsírszöveti daganata 
D2900 Hímvessző jóindulatú daganata 
D2910 Prostata jóindulatú daganata 
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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. 
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. 
I8610 Herezacskó varicositas 
I8620 Medencei varicositas 
N4100 Akut prostatitis 
N4120 Prostata-tályog 
N4180 A prostata egyéb gyulladásos betegségei 
N4200 Calculus prostatae 
N4210 Prostata duzzadás és vérzés 
N4220 Prostata atrophia 
N4280 A prostata egyéb meghatározott rendellenességei 
N4300 Cystosus (zárt) hydrocele 
N4310 Fertőzött hydrocele 
N4320 Egyéb hydrocele 
N4330 Hydrocele, k.m.n. 
N4340 Spermatocele 
N44H0 Herecsavarodás 
N4500 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályoggal 
N4590 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályog nélkül 
N46H0 Férfi meddőség 
N4700 Fitymatúltengés 
N4710 Fitymatúltengés, phimosis 
N4720 Fitymatúltengés, paraphimosis 
N4800 Leukoplakia penis 
N4810 Balanoposthitis 
N4820 A hímvessző egyéb gyulladásos rendellenességei 
N4830 Priapismus 
N4840 Organikus eredetű impotentia 
N4850 A hímvessző fekélye 
N4860 Balanitis xerotica obliterans 
N4880 A hímvessző egyéb, meghatározott rendellenességei 
N4890 Hímvessző rendellenesség, k.m.n. 
N4900 Az ondóhólyag gyulladásos rendellenességei 
N4910 Funiculus spermat., tunica vag., vas deferens gyull. rendellenességei 
N4920 A herezacskó gyulladásos rendellenességei 
N4980 A férfi nemi szervek egyéb meghatározott gyulladásos rendellenességei 
N4990 Gyulladásos rendellenesség nem meghatározott férfi nemi szerven 
N5010 A férfi nemi szervek vascularis rendellenességei 
N5080 A férfi nemi szervek egyéb, meghatározott rendellenességei 
Q5300 Ectopiás here 
Q5310 Nem descendált here, egyoldali 
Q5320 Nem descendált here, kétoldali 
Q5390 Nem descendált here, k.m.n. 
Q5480 Egyéb hypospadiasis 
Q5490 Hypospadiasis, k.m.n. 
Q5500 A here hiánya és aplasiája 
Q5510 A here és herezacskó hypoplasiája 
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Q5520 A here és herezacskó egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5530 Az ondóvezeték atresiája 
Q5540 Az ondóvezeték-hólyag-mellékhere-prostata egyéb veleszül. rendell. 
Q5550 A hímvessző veleszületett hiánya és aplasiája 
Q5560 A hímvessző egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5580 A hím ivarszervek egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5590 A hím ivarszervek k.m.n. veleszületett rendellenessége 
Q5600 Hermaphroditismus m.n.o. 
Q5610 Hím pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5620 Női pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5630 Pseudohermaphroditismus, k.m.n. 
R8600 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros enzimszint leletei 
R8610 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros hormonszint leletei 
R8620 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros biológiai anyag leletei 
R8630 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros nem orvosi anyag leletei 
R8640 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros immunológiai leletei 
R8650 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros mikrobiológiai leletei 
R8660 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros cytológiai leletei 
R8670 A férfi nemiszervekből származó anyagok kóros szövettani leletei 
R8680 A férfi nemiszervekből származó anyagok egyéb kóros leletei 
R8690 A férfi nemiszervekből származó anyagok k.m.n. kóros leletei 
S3020 A külső nemiszervek zúzódása 
S3120 A hímvessző nyílt sebe 
S3130 A herezacskó és herék nyílt sebe 
S3800 A külső nemiszervek zúzódása 
S3820 A külső nemiszervek traumás csonkolása 
T1980 Idegentest a nemi és húgyúti szervek más és több helyén 
T1990 Idegentest a nemi és húgyúti szervekben, k.m.n. helyen 
T2830 A belső húgy-ivarszervek égése 
T2880 A belső húgy-ivarszervek maródása 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 12 640Z Férfi reproduktív rendszer műtétei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53844 Varicectomia 
5391A Anastomosis sapheno-cavernosus 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis 
54061 Lymphadenectomia retroperitonealis bilateralis 
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus 
54063 Lymphadenectomia retroperitonealis debulking 
54064 Lymphadenectomia retroperitonealis salvage 
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis 
54066 Lymphadenectomia pelveos minoris 
54091 Nyirokstruktúrák egyéb műtétei 
55410 Laparotomia explorativa 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
55833 Strictura urethrae nyílt műtéte, elülső húgycső 
56001 Incisio prostatae transperinealis 
56002 Incisio prostatae transurethralis 
56011 Prostata TUR 
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56012 Prostata TUR radicalis 
56013 Transurethralis prostata incisio 
56014 Prostata cryocaustica 
56015 Prostata transurethralis spirál behelyezés 
56016 Ablatio prostatae transurethralis thermalis 
5601A Evaporisatio prostatae transurethralis 
56020 Prostatectomia transvesicalis 
56030 Prostatectomia retropubica (Millin) 
56040 Prostatectomia radicalis 
56051 Evaporisatio prostatae c. LASER 
56059 Prostata egyéb alternatív LASER műtétei 
56060 Vesicula seminalis műtét 
56070 Periprostaticus műtét 
56110 Bergmann f. hydrocele műtét 
56111 Winkelmann f. hydrocele műtét 
56112 Hydrocele műtét 
56130 Scrotum és tunica vaginalis reconstructio 
56220 Semicastratio 
56221 Semicastratio, kiterjesztett 
56230 Orchiectomia bilateralis 
56231 Castratio 
56240 Orchidopexia 
56241 Abdominalis here feltárás 
56242 Exploratio testis inguinalis 
56250 Here reconstructiós műtétek 
56261 Implantatio prothesis testis 
56291 Herefüggöly eltávolítása 
56300 V.sperm.int.ligatura 
56301 V.sperm.int.retroperitonealis ligatura (Palomo) 
56302 Scrotalis varicocelectomia 
56303 Funiculocele resectio 
56308 Ligatura v. spermaticae internae laparoscopica 
56309 Ligatura v.spermaticae int.laparsc. c.conversionem 
56310 Mellékhere cysta kiirtása 
56311 Spermatocele resectio 
56330 Epididymectomia 
56340 Detorquatio testis 
56341 Funiculus varrat 
56342 Funiculus és mellékhere reconstructio 
56350 Vasotomia 
56360 Vasectomia 
56370 Vasovasostomia 
56371 Vasoepididymostomia 
56400 Circumcisio 
56401 Frenulotomia penis 
56402 Incisio dorsalis preputii 
56403 Phimotomia 
56405 Adhaesiolysis preputii penis 
56420 Amputatio penis 
56421 Emasculinisatio 
56430 Chordectomia penis 
56431 Plastica penis sec. Denis-Browne 
56432 Plastica penis sec. Cecil-Michalowsky 
56433 Plastica penis sec. Edmunds 
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56434 Correctio epispadiasis 
56435 Excisio indurationis penis plastica 
56436 Plastica penis MAGPI MIP 
56437 Plastica penis sec. May 
56438 Plastica penis sec. Duplay 
56439 Plastica penis sec. Duckett 
5643A Plastica penis sec. Mathieu 
5643B Plastica penis sec. Devine-Horton 
5643C Plastica penis TPIF 
5643D Plastica penis c. transplantatione mucosae ves.urin. 
5643V Arterialisatio corporis cavernosi penis sec. Winter 
5643W Ligatura venae penis propter "Venous leak" 
5643X Priapismus inde infiltratio penis 
5643Y Correctio curvaturae corp. cavern. penis sec. Nesbit 
5643Z Húgycsőképzés Ombrédamme szerint 
56490 Erectiós zavarok műtétei 
56491 Implantatio prothesis in penis 
56492 Sutura corporis cavernosi penis 
56870 Kismedencei evisceratio 
57161 Fistulectomia perinei 
59780 Sclerotisatio hydrokele 
59809 Sterilisatio (férfi) 
81631 Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 13  Női reproduktív rendszeri betegségek 

  **** 13 641A Női nemi szervek kombinált radikális műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis 
54061 Lymphadenectomia retroperitonealis bilateralis 
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus 
54063 Lymphadenectomia retroperitonealis debulking 
54064 Lymphadenectomia retroperitonealis salvage 
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis 
54066 Lymphadenectomia pelveos minoris 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56850 Hysterectomia radicalis-hasi    (kiterjesztett) 
56860 Hysterectomia radicalis-hüvelyi (kiterjesztett) 
56870 Kismedencei evisceratio 
57140 Vulvectomia bilateralis radicalis 

  **** 13 641B Női nemi szervek egyéb radikális műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56850 Hysterectomia radicalis-hasi    (kiterjesztett) 
56860 Hysterectomia radicalis-hüvelyi (kiterjesztett) 
56870 Kismedencei evisceratio 
57140 Vulvectomia bilateralis radicalis 

  **** 13 6420 Uterus-, adnex műtétek malignitás miatt 

BETEGSÉGEK 
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. 
C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 

VAGY BETEGSÉGEK 
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 
C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56510 Petefészek lokális kimetszése 
56513 Petefészek eltávolítás, részleges, egyik oldalon 
56514 Petefészek eltávolítás, részleges, mindkét oldalon 
56520 Petefészek eltávolítás - féloldali 
56530 Salpingo-oophorectomia - féloldali 
56540 Petefészek eltávolítás - kétoldali (castratio) 
56550 Salpingo-oophorectomia - kétoldali 
56610 Salpingectomia - egyik oldalon 
56620 Salpingectomia - mindkét oldalon 
56650 Salpingectomia partialis 
56731 Cervix csonk eltávolítás 
56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak 
56830 Hysterectomia - hasi 
56840 Hysterectomia - hüvelyi 

  **** 13 643B Uterus-, adnex műtétek in situ carcinoma és nem malignus betegség miatt 

BETEGSÉGEK 
D0690 Méhnyak in situ carcinomája, k.m.n. 
D0700 Endometrium in situ carcinomája 
D0720 Hüvely in situ carcinomája 
D0730 Egyéb és k.m.n. női nemiszervek in situ carcinomája 
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. 
N7000 A méhkürt és petefészek heveny gyulladása 
N7010 A méhkürt és petefészek idült gyulladása 
N7100 A méh heveny gyulladásos betegsége 
N7110 A méh idült gyulladásos betegsége 
N72H0 A méhnyak gyulladásos betegsége 
N7300 Akut parametritis és medencei cellulitis 
N7310 Krónikus parametritis és medencei cellulitis 
N7330 Akut pelveoperitonitis (női) 
N7340 Krónikus pelveoperitonitis, k.m.n. 
N7360 Női medencei peritonealis összenövések 
N7380 A női medence egyéb, meghatározott gyulladásos betegségei 
N8000 A méh endometriosisa 
N8010 A petefészek endometriosisa 
N8020 A petevezető endometriosisa 
N8030 A medencei hashártya endometriosisa 
N8040 A rectovaginalis septum és a hüvely endometiosisa 
N8080 Egyéb endometriosis 
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N8090 Endometriosis, k.m.n. 
N8120 A méh és hüvely inkomplett prolapsusa 
N8130 Teljes uterovaginalis prolapsus 
N8140 Uterovaginalis prolapsus, k.m.n. 
N8180 Egyéb női nemi szerv prolapsus 
N8190 Női nemi szerv prolapsus, k.m.n. 
N8200 Vesicovaginalis sipoly 
N8210 Egyéb női húgy- és nemi szervek közötti sipoly 
N8240 Egyéb sipolyok a női nemi szervek és a belek között 
N8250 Sipolyok a női nemi szervek és a bőr között 
N8280 A női nemi szervek egyéb sipolyai 
N8290 A női nemi szervek sipolya, k.m.n. 
N8300 A petefészek follicularis cystája 
N8310 Sárgatest cysta 
N8320 Egyéb és k.m.n. petefészek cysták 
N8330 A petefészek és a méhkürt szerzett sorvadása 
N8340 A petefészek és a méhkürt előesése és sérve 
N8350 A petefészek és méhkürt csavarodása 
N8360 Haematosalpinx 
N8370 A széles méhszalag vérömlenye 
N8380 Petefészek, méhkürt, széles szalag egyéb, nem-gyull. rendellenességei 
N8390 Petefészek, méhkürt, széles szalag nem-gyull. rendellenessége, k.m.n. 
N8400 Méhtest polypus 
N8410 Méhnyak polypus 
N8480 A női nemi szervek egyéb részeinek polypusa 
N8490 A női nemi szervek polypusa, k.m.n. 
N8500 Hyperplasia glandularis endometrii 
N8510 Hyperplasia andenomatosa endometrii 
N8520 Méh-hypertrophia 
N8530 Subinvolutio uteri 
N8540 A méh rendellenes helyzete 
N8550 Méh inversio 
N8560 Méhűri összenövések 
N8570 Haematometra 
N8590 Nem-gyulladásos méhrendellenesség, k.m.n. 
N86H0 A méhnyak erosiója és ectropionja 
N8790 Cervicalis dysplasia, k.m.n. 
N8800 Leukoplakia cervicis uteri 
N8810 Laceratio portionis uteri inveterata 
N8820 A méhnyak szűkülete és hegesedése 
N8830 Méhnyak-elégtelenség 
N8840 A méhnyak hypertrophiás elongatiója 
N8880 A méhnyak egyéb, meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei 
N8890 A méhnyak nem-gyulladásos rendellenessége, k.m.n. 
N9100 Primer amenorrhoea 
N9110 Szekunder amenorrhoea 
N9130 Primer oligomenorrhoea 
N9140 Szekunder oligomenorrhoea 
N9150 Oligomenorrhoea, k.m.n. 
N9200 Excesszív és gyakori havivérzés szabályos ciklussal 
N9210 Excesszív és gyakori havivérzés szabálytalan ciklussal 
N9220 Excesszív havivérzés serdülőkorban 
N9230 Ovulatiós vérzés 
N9240 Excesszív vérzés a praemenopausalis szakban 
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N9250 Egyéb meghatározott szabálytalan havivérzés 
N9260 Szabálytalan havivérzés, k.m.n. 
N9300 Postcoitalis és kontakt vérzés 
N9380 Egyéb meghatározott rendellenes méh- és hüvelyvérzés 
N9390 Rendellenes méh- és hüvelyvérzés, k.m.n. 
N9480 Női nemi szervekkel és havivérzéssel kapcs. egyéb meghat. állapotok 
N9490 Női nemi szervekkel és havivérzéssel kapcs. egyéb, k.m.n. állapotok 
N9500 Postmenopausalis vérzés 
N9510 Menopausalis és női climacterialis állapotok 
N9520 Postmenopausalis atrophiás vaginitis 
N9530 Művi menopausához társuló állapotok 
N9580 Egyéb meghatározott menopausalis és perimenopausalis rendellenességek 
N9700 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás 
N9710 Méhkürt eredetű infertilitás 
N9720 Méheredetű női infertilitás 
N9730 Méhnyakeredetű infertilitás 
N9740 A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás 
N9780 Egyéb eredetű női infertilitás 
N9790 Női infertilitás, k.m.n. 
N9920 Postoperativ hüvelyi összenövések 
N9930 A hüvelyboltozat előesése méheltávolítás után 
Q5000 A petefészek veleszületett hiánya 
Q5010 Petefészek-tömlő (fejlődési rendellenességként) 
Q5020 Veleszületett petefészek-csavarodás 
Q5030 A petefészek egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5040 A petevezeték embrionális tömlője 
Q5050 A széles szalag (lig. latum) embrionális tömlője 
Q5060 A petevezeték és lig. latum egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5100 A méh agenesise, aplasiája 
Q5110 Kettős méh, a méhnyak és hüvely kettőzöttségével 
Q5120 A méh egyéb kettőzöttsége 
Q5130 Kétszarvú méh 
Q5140 Egyszarvú méh 
Q5150 A méhnyak agenesise és aplasiája 
Q5160 A méhnyak embrionális tömlője 
Q5170 Veleszületett utero-entero-urinaris sipoly 
Q5180 A méh és méhnyak egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5190 A méh és méhnyak veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q5200 A hüvely veleszületett hiánya 
Q5210 Kettőzött hüvely 
Q5220 Veleszületett végbél-hüvely sipoly 
Q5280 A női nemi szervek egyéb megjelölt veleszületett rendellenességei 
Q5290 A női nemi szervek veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
R8790 A női nemiszervek anyagainak k.m.n. kóros leletei 
T1920 Idegentest a szeméremtestben és hüvelyben 
T1930 Idegentest a méhben, [bármely rész] 
T2830 A belső húgy-ivarszervek égése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56500 Oophorotomia 
56501 Ooporotomia és drainage 
56510 Petefészek lokális kimetszése 
56511 Ovarialis cysta eltávolítás (Bonney műtét) 
56512 Ékresectio az ovariumból, mindkét oldalon 
56513 Petefészek eltávolítás, részleges, egyik oldalon 
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56514 Petefészek eltávolítás, részleges, mindkét oldalon 
56520 Petefészek eltávolítás - féloldali 
56530 Salpingo-oophorectomia - féloldali 
56540 Petefészek eltávolítás - kétoldali (castratio) 
56550 Salpingo-oophorectomia - kétoldali 
56560 Petefészek helyreállítása 
56561 Tuboplastica, mikrosebészeti módszerrel 
56570 Petefészek és a kürt összenövéseinek oldása 
56591 Detorquatio pedunculi ovarii 
56600 Salpingotomia 
56601 Salpingotomia és drainage 
56610 Salpingectomia - egyik oldalon 
56620 Salpingectomia - mindkét oldalon 
56650 Salpingectomia partialis 
56660 Salpingostomia unilateralis 
56661 Salpingostomia bilateralis 
56731 Cervix csonk eltávolítás 
56800 Hysterotomia 
56801 Hysterotomia et drainage 
56810 Myoma enucleatio 
56811 Septum uteri kiirtás 
56813 Synecholysis endometrialis hysterotomica 
5681H Metroplastica 
56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak 
56830 Hysterectomia - hasi 
56840 Hysterectomia - hüvelyi 
56920 Parovarialis cysta eltávolítása 
56940 Denervatio paracervicalis 
57481 Hysterotomia vaginalis anterior 

  **** 13 6440 Női reproduktív rendszer helyreállító műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55920 Kelly-Stoeckel műtét 
55950 Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K) 
56662 Méhkürt end to end anastomosisa - egyik oldalon 
56663 Méhkürt end to end anastomosisa - mindkét oldalon 
56664 Neoimplantatio tubae - egyik oldalon 
56665 Neoimplantatio tubae - mindkét oldalon 
56930 Ventrofixatio uteri 
57031 Khar műtét 
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 
57041 Plastica vaginae anterior 
57042 Plastica vaginae posterior 
57043 Hátsó hüvelyboltozat plasticaja 
57044 Bulbocavernosus kacs plasztika 
57050 Hüvelyképzés - colonból 
57051 Hüvelyképzés 
57063 Hüvelycsonk magas felfüggesztése 
57160 Vulva és gát helyreállítása (trauma stb.) 
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  **** 13 6450 Vagina, cervix, vulva műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56710 Conisatio portionis uteri 
56721 Kryoconisatio portionis 
56722 Elektrocoagulatio portionis 
56724 Cervix elváltozás kezelése, lézerrel 
56730 Cervix amputatio 
56731 Cervix csonk eltávolítás 
56740 Méhnyak műtéti reconstructioja 
56741 Méhszáj plastica 
57020 Hüvelyi cysta eltávolítása 
57022 Excisio polypus vaginalis 
57023 Excisio septi vaginalis 
57030 Hüvely obliteratioja Neugebauer-LeFort szerint 
57060 Cervico-vaginalis fistula kiirtása 
57061 Vesico -vaginalis fistula kiirtása 
57062 Recto  -vaginalis fistula kiirtása 
57064 Hüvelycsonk transabdominalis felfüggesztése 
57065 Synechiolysis vaginalis 
57110 Marsupialisatio glandulae Bartholini 
57130 Clitoris műtét 
57150 Vulvectomia bilateralis 
57151 Vulvectomia unilateralis 
57162 Perineorrhaphia 

  **** 13 647A Abrasio altatásban 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56899 Curettage uteri 
56906 Frakcionált curettage 

ÉS ANAESTESIA KÓDOK 
8889A Narcosis iv./im. első 15' 
8889B Maszkos inhalációs anesztézia első 30' 
8889C Inhalaciós anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra 
8889D Inhalaciós anesztézia laryngeális maszkkal 
8889E TIVA endotracheális intubációval első 1 óra 
8889F TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889G Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra 
8889H Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889J Ballanszírozott anesztézia maszkkal első 1 óra 
8889K Általános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra 
8889L Általános és regionális anesztézia kombinációja laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889M TIVA maszkkal első 1 óra 
88940 Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra 

  **** 13 647B Abrasio altatás nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56899 Curettage uteri 
56906 Frakcionált curettage 

  **** 13 6480 Egyéb nőgyógyászati kisműtétek malignus folyamatokban 

BETEGSÉGEK 
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. 
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
C5310 Exocervix 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. 
C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
D0710 Szeméremtest in situ carcinomája 
D0730 Egyéb és k.m.n. női nemiszervek in situ carcinomája 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56720 Cervix elváltozás kimetszése 
56723 Méhpolyp eltávolítás 
56761 Incisio conglutinationis orific.ext.uteri p.conis. 
57010 Colpotomia 
57011 Kolpotomia és drainage 
57161 Fistulectomia perinei 

  **** 13 6490 Egyéb nőgyógyászati kisműtétek nem malignus folyamatokban 

BETEGSÉGEK 
Az alább felsoroltak kivételével a főcsoportba tartozó bármely betegség: 

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 
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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. 
C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5780 A női nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 
C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
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 
D0730 Egyéb és k.m.n. női nemiszervek in situ carcinomája 
D3900 Méh 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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56720 Cervix elváltozás kimetszése 
56723 Méhpolyp eltávolítás 
56761 Incisio conglutinationis orific.ext.uteri p.conis. 
57010 Colpotomia 
57011 Kolpotomia és drainage 
57161 Fistulectomia perinei 

  **** 13 6500 Nőgyógyászati endoszkópos és laparoszkópos kisebb műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16940 Laparoscopia 
16941 Laparoscopia hydrotubatioval 
54021 Excisio lymphoglandularum retroperit. laparoscopica 
55433 Excisio endometriosis peritonei laparoscopica 
55437 Excisio endometriosis infiltrans Douglasi laparosc. 
56502 Kismedencei exsudatio, laparosc. lavage-drainage 
56571 Adhaesiolysis laparoscopica 
56671 Chromopertubatio 
56672 Chromopertubatio laparoscopica 
56812 Septum uteri kiirtás (hysteroscop) 
56814 Synechiolysis (hysteroscop) 
56815 Endometrium resectio (hysteroscop) 
56818 Myolysis laparoscopica 
56819 Myolysis hysteroscopica 
5681A Resectio myomae hysteroscopica 
5681C Synecholysis hysteroscopica 
5681E Resectio septi uteri hysteroscopica 
5681K Megszületőben lévő myomagöb eltávolítása 
56932 Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás 
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59801 Sterilisatio (nő) 
59802 Sterilisatio laparoscopica feminae 
59803 Sterilisatio laparoscopia kapoccsal 
59804 Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel 
59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával 
59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával 

  **** 13 6510 Nőgyógyászati endoszkópos, laparoszkópos nagyobb műtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16611 Falloposcopia laparoscopica 
55435 Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica unilat. 
55436 Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica bilat. 
56515 Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica unilat. 
56516 Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica bilat. 
56517 Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling) 
56518 Resectio ovarii         laparoscopica unilateralis 
56519 Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis 
56521 Oophorektomia unilateralis laparoscopica 
56531 Salpingo-oophoprectomia laparoscopica unilateralis 
56541 Oophorectomia bilateralis laparoscopica 
56552 Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica 
56592 Detorquatio ovarii laparoscopica 
56602 Salpingostomia unilat. laparoscopica 
56603 Salpingostomia bilat. laparoscopica 
56611 Salpingectomia laparoscopica unilateralis 
56622 Salpingectomia laparoscopica bilaterale 
56651 Salpingectomia partiale laparoscopica 
5666A Salpingo-stomatoplastica laparoscopica 
5666C Adnexectomia laparoscopica 
5666S Salpingostomia unilaterale microchirurgica 
5666T Salpingostomia bilaterale microchirurgica 
5666U Tubo-tubostomia unilaterale microchirurgica 
5666V Tubo-tubostomia bilaterale microchirurgica 
5666W Neoimplantatio tubae unilateralis microchirurgica 
5666X Neoimplantatio tubae bilateralis microchirurgica 
56803 Hysterectomia laparoscopica 
56816 Enucleatio myomae uteri laparoscopica 
56817 Enucleatio myomae hysteroscopica 
5681B Enucleatio myomae uteri hysteroscopica 
5681D Endometrium ablatio gördülő golyóval 
5681F Endometrium ablatio Nd-Yag laser-rel 
5681G Endometrium ablatio hurokkal 
56821 Hysterectomia subtotalis laparoscopica. 
56831 Laparoscopos assziszt. vaginalis hysterectomia 
56833 Hysterectomia totalis laparoscopica sec. Reich 
56834 Hysterectomia intrafascialis laparoscopica sec. Se 
56931 Ventrofixatio uteri laparoscopica 
56941 Denervatio uteri laparoscopica (LUNA) 
57045 Colposuspensio laparoscopia sec. Burch 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 461 

  **** 13 6520 Női reproduktív rendszer egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
55410 Laparotomia explorativa 
55430 Resectio peritonei 
55440 Adhaesiolysis intraabdominalis 
55783 Húgyhólyag sipoly zárása, vaginalis 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
56512 Ékresectio az ovariumból, mindkét oldalon 
56660 Salpingostomia unilateralis 
56661 Salpingostomia bilateralis 
56662 Méhkürt end to end anastomosisa - egyik oldalon 
56663 Méhkürt end to end anastomosisa - mindkét oldalon 
56664 Neoimplantatio tubae - egyik oldalon 
56665 Neoimplantatio tubae - mindkét oldalon 
56666 Kürt prothesis vagy graft 

  **** 13 6530 In vitro fertilizáció (IVF) 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
14703 Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
92722 Embryotransfer 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
97723 Stimulatio ovarii medicamentosa p.fertilisationem 

  **** 13 6540 ICSI (intracytoplazmatikus spermium injekció) eljárás 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
14703 Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
92722 Embryotransfer 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
97723 Stimulatio ovarii medicamentosa p.fertilisationem 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
97722 ICSI (Intra cytoplasmaticus spermium injectio /egy) 

  **** 13 6550 In vitro fertilizáció (IVF), a megtapadást elősegítő módszerrel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
14703 Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir. 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
92722 Embryotransfer 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
97723 Stimulatio ovarii medicamentosa p.fertilisationem 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
97724 Aszisztált hatching 

  **** 13 6560 ICSI eljárás, a megtapadást elősegítő módszerrel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
14703 Aspiratio ovarii p.fertilisationem artef.USG.dir. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
92722 Embryotransfer 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
97723 Stimulatio ovarii medicamentosa p.fertilisationem 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
97722 ICSI (Intra cytoplasmaticus spermium injectio /egy) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
97724 Aszisztált hatching 

  **** 13 657C Női reproduktív rendszer rosszindulatú daganatai 

BETEGSÉGEK 
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 
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
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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 

  **** 13 6590 Menstruációs zavarok, a női reproduktív rendszer egyéb betegségei 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 
E2800 A petefészek oestrogen túltermelése 
E2810 A petefészek androgen túltermelése 
E2820 Polycystás ovarium syndroma 
E2830 Primer petefészek elégtelenség 
E2880 Egyéb petefészek működészavar 
E2890 Petefészek dysfunctio k.m.n. 
E8940 Beavatkozás utáni petefészek elégtelenség 
I8620 Medencei varicositas 
I8630 Vulva varicositas 
L2930 Anogenitalis pruritus, k.m.n. 
N7000 A méhkürt és petefészek heveny gyulladása 
N7010 A méhkürt és petefészek idült gyulladása 
N7100 A méh heveny gyulladásos betegsége 
N7110 A méh idült gyulladásos betegsége 
N72H0 A méhnyak gyulladásos betegsége 
N7300 Akut parametritis és medencei cellulitis 
N7310 Krónikus parametritis és medencei cellulitis 
N7330 Akut pelveoperitonitis (női) 
N7340 Krónikus pelveoperitonitis, k.m.n. 
N7360 Női medencei peritonealis összenövések 
N7380 A női medence egyéb, meghatározott gyulladásos betegségei 
N7500 A Bartholin-mirigy cystája 
N7510 A Bartholin-mirigy tályog 
N7580 A Bartholin-mirigy egyéb betegségei 
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N7600 A hüvely heveny gyulladása 
N7610 A hüvely szubakut és idült gyulladása 
N7620 A szeméremtest heveny gyulladása 
N7630 A szeméremtest szubakut és idült gyulladása 
N7650 A hüvely kifekélyesedése 
N7660 A szeméremtest kifekélyesedése 
N8000 A méh endometriosisa 
N8010 A petefészek endometriosisa 
N8020 A petevezető endometriosisa 
N8030 A medencei hashártya endometriosisa 
N8040 A rectovaginalis septum és a hüvely endometiosisa 
N8080 Egyéb endometriosis 
N8090 Endometriosis, k.m.n. 
N8100 Urethrocele, női 
N8110 Cystocele 
N8120 A méh és hüvely inkomplett prolapsusa 
N8130 Teljes uterovaginalis prolapsus 
N8140 Uterovaginalis prolapsus, k.m.n. 
N8150 Enterocele vaginale (szerzett vagy veleszületett) 
N8160 Rectocele 
N8180 Egyéb női nemi szerv prolapsus 
N8190 Női nemi szerv prolapsus, k.m.n. 
N8200 Vesicovaginalis sipoly 
N8210 Egyéb női húgy- és nemi szervek közötti sipoly 
N8220 Sipoly a hüvely és vékonybél között 
N8230 Sipoly a hüvely és vastagbél között 
N8240 Egyéb sipolyok a női nemi szervek és a belek között 
N8250 Sipolyok a női nemi szervek és a bőr között 
N8280 A női nemi szervek egyéb sipolyai 
N8290 A női nemi szervek sipolya, k.m.n. 
N8300 A petefészek follicularis cystája 
N8310 Sárgatest cysta 
N8320 Egyéb és k.m.n. petefészek cysták 
N8330 A petefészek és a méhkürt szerzett sorvadása 
N8340 A petefészek és a méhkürt előesése és sérve 
N8350 A petefészek és méhkürt csavarodása 
N8360 Haematosalpinx 
N8370 A széles méhszalag vérömlenye 
N8380 Petefészek, méhkürt, széles szalag egyéb, nem-gyull. rendellenességei 
N8390 Petefészek, méhkürt, széles szalag nem-gyull. rendellenessége, k.m.n. 
N8400 Méhtest polypus 
N8410 Méhnyak polypus 
N8420 Hüvely polypus 
N8430 Szeméremtest polypus 
N8480 A női nemi szervek egyéb részeinek polypusa 
N8490 A női nemi szervek polypusa, k.m.n. 
N8500 Hyperplasia glandularis endometrii 
N8510 Hyperplasia andenomatosa endometrii 
N8520 Méh-hypertrophia 
N8530 Subinvolutio uteri 
N8540 A méh rendellenes helyzete 
N8550 Méh inversio 
N8560 Méhűri összenövések 
N8570 Haematometra 
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N8580 A méh, egyéb, meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei 
N8590 Nem-gyulladásos méhrendellenesség, k.m.n. 
N86H0 A méhnyak erosiója és ectropionja 
N8700 Enyhe cervicalis dysplasia 
N8710 Középsúlyos cervicalis dysplasia 
N8720 Súlyos cervicalis dysplasia 
N8790 Cervicalis dysplasia, k.m.n. 
N8800 Leukoplakia cervicis uteri 
N8810 Laceratio portionis uteri inveterata 
N8820 A méhnyak szűkülete és hegesedése 
N8830 Méhnyak-elégtelenség 
N8840 A méhnyak hypertrophiás elongatiója 
N8880 A méhnyak egyéb, meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei 
N8890 A méhnyak nem-gyulladásos rendellenessége, k.m.n. 
N8900 Dysplasia vaginae, enyhe fokú 
N8910 Dysplasia vaginae, közepes fokú 
N8920 Dysplasia vaginae, súlyos 
N8930 Dysplasia vaginae, k.m.n. 
N8940 Leukoplakia vaginae 
N8950 A hüvely szűkülete és atresiája 
N8960 Szűk hymenalis gyűrű 
N8970 Haematocolpos 
N8980 A hüvely, egyéb, meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei 
N8990 A hüvely nem-gyulladásos rendellenessége, k.m.n. 
N9000 A szeméremtest enyhefokú dysplasiája 
N9010 A szeméremtest súlyos dysplasiája 
N9020 A szeméremtest súlyos dysplasiája, m.n.o. 
N9030 Szeméremtest dysplasia, k.m.n. 
N9040 Leukoplakia vulvae 
N9050 A szeméremtest sorvadása 
N9060 A szeméremtest hypertrophiája 
N9070 Szeméremtest cysta 
N9080 Szeméremtest és gát egyéb meghat. nem-gyulladásos rendellenességei 
N9090 A szeméremtest és gát nem-gyulladásos rendellenességei, k.m.n. 
N9100 Primer amenorrhoea 
N9110 Szekunder amenorrhoea 
N9130 Primer oligomenorrhoea 
N9140 Szekunder oligomenorrhoea 
N9150 Oligomenorrhoea, k.m.n. 
N9200 Excesszív és gyakori havivérzés szabályos ciklussal 
N9210 Excesszív és gyakori havivérzés szabálytalan ciklussal 
N9220 Excesszív havivérzés serdülőkorban 
N9230 Ovulatiós vérzés 
N9240 Excesszív vérzés a praemenopausalis szakban 
N9250 Egyéb meghatározott szabálytalan havivérzés 
N9260 Szabálytalan havivérzés, k.m.n. 
N9300 Postcoitalis és kontakt vérzés 
N9380 Egyéb meghatározott rendellenes méh- és hüvelyvérzés 
N9390 Rendellenes méh- és hüvelyvérzés, k.m.n. 
N9400 Középidős fájdalom ("Mittelschmerz") 
N9410 Dyspareunia 
N9420 Vaginismus 
N9430 Premenstrualis tensiós syndroma 
N9440 Primer dysmenorrhoea 
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N9450 Szekunder dysmenorrhoea 
N9460 Dysmenorrhoea, k.m.n. 
N9480 Női nemi szervekkel és havivérzéssel kapcs. egyéb meghat. állapotok 
N9490 Női nemi szervekkel és havivérzéssel kapcs. egyéb, k.m.n. állapotok 
N9500 Postmenopausalis vérzés 
N9510 Menopausalis és női climacterialis állapotok 
N9520 Postmenopausalis atrophiás vaginitis 
N9530 Művi menopausához társuló állapotok 
N9580 Egyéb meghatározott menopausalis és perimenopausalis rendellenességek 
N9700 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás 
N9710 Méhkürt eredetű infertilitás 
N9720 Méheredetű női infertilitás 
N9730 Méhnyakeredetű infertilitás 
N9740 A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás 
N9780 Egyéb eredetű női infertilitás 
N9790 Női infertilitás, k.m.n. 
N9800 Mesterséges inseminatióval kapcsolatos fertőzés 
N9810 A petefészkek hyperstimultiója 
N9920 Postoperativ hüvelyi összenövések 
N9930 A hüvelyboltozat előesése méheltávolítás után 
Q5000 A petefészek veleszületett hiánya 
Q5010 Petefészek-tömlő (fejlődési rendellenességként) 
Q5020 Veleszületett petefészek-csavarodás 
Q5030 A petefészek egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5040 A petevezeték embrionális tömlője 
Q5050 A széles szalag (lig. latum) embrionális tömlője 
Q5060 A petevezeték és lig. latum egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5100 A méh agenesise, aplasiája 
Q5110 Kettős méh, a méhnyak és hüvely kettőzöttségével 
Q5120 A méh egyéb kettőzöttsége 
Q5130 Kétszarvú méh 
Q5140 Egyszarvú méh 
Q5150 A méhnyak agenesise és aplasiája 
Q5160 A méhnyak embrionális tömlője 
Q5170 Veleszületett utero-entero-urinaris sipoly 
Q5180 A méh és méhnyak egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5190 A méh és méhnyak veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q5200 A hüvely veleszületett hiánya 
Q5210 Kettőzött hüvely 
Q5220 Veleszületett végbél-hüvely sipoly 
Q5230 Imperforált szűzhártya 
Q5240 A hüvely egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5250 A szeméremajkak összenövése 
Q5260 A csikló veleszületett rendellenessége 
Q5270 A szeméremtest egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5280 A női nemi szervek egyéb megjelölt veleszületett rendellenességei 
Q5290 A női nemi szervek veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q5600 Hermaphroditismus m.n.o. 
Q5610 Hím pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5620 Női pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5630 Pseudohermaphroditismus, k.m.n. 
S3020 A külső nemiszervek zúzódása 
S3140 A hüvely és vulva nyílt sebe 
S3150 Egyéb és k.m.n. külső nemiszerv nyílt sebe 
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S3740 A petefészek sérülése 
S3750 A petevezeték sérülése 
S3760 A méh sérülése 
S3800 A külső nemiszervek zúzódása 
T1920 Idegentest a szeméremtestben és hüvelyben 
T1930 Idegentest a méhben, [bármely rész] 
T1980 Idegentest a nemi és húgyúti szervek más és több helyén 
T1990 Idegentest a nemi és húgyúti szervekben, k.m.n. helyen 
T2830 A belső húgy-ivarszervek égése 
T2880 A belső húgy-ivarszervek maródása 

  **** 13 669Z Női reproduktív rendszer betegségei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
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 
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
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 
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 
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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. 
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. 
E2820 Polycystás ovarium syndroma 
E2830 Primer petefészek elégtelenség 
E2880 Egyéb petefészek működészavar 
E8940 Beavatkozás utáni petefészek elégtelenség 
I8620 Medencei varicositas 
I8630 Vulva varicositas 
N7000 A méhkürt és petefészek heveny gyulladása 
N7010 A méhkürt és petefészek idült gyulladása 
N7100 A méh heveny gyulladásos betegsége 
N7110 A méh idült gyulladásos betegsége 
N72H0 A méhnyak gyulladásos betegsége 
N7300 Akut parametritis és medencei cellulitis 
N7310 Krónikus parametritis és medencei cellulitis 
N7330 Akut pelveoperitonitis (női) 
N7340 Krónikus pelveoperitonitis, k.m.n. 
N7360 Női medencei peritonealis összenövések 
N7380 A női medence egyéb, meghatározott gyulladásos betegségei 
N7500 A Bartholin-mirigy cystája 
N7510 A Bartholin-mirigy tályog 
N7580 A Bartholin-mirigy egyéb betegségei 
N7600 A hüvely heveny gyulladása 
N7610 A hüvely szubakut és idült gyulladása 
N7620 A szeméremtest heveny gyulladása 
N7630 A szeméremtest szubakut és idült gyulladása 
N7640 Szeméremtest tályog 
N7650 A hüvely kifekélyesedése 
N7660 A szeméremtest kifekélyesedése 
N8000 A méh endometriosisa 
N8010 A petefészek endometriosisa 
N8020 A petevezető endometriosisa 
N8030 A medencei hashártya endometriosisa 
N8040 A rectovaginalis septum és a hüvely endometiosisa 
N8080 Egyéb endometriosis 
N8090 Endometriosis, k.m.n. 
N8100 Urethrocele, női 
N8110 Cystocele 
N8120 A méh és hüvely inkomplett prolapsusa 
N8130 Teljes uterovaginalis prolapsus 
N8140 Uterovaginalis prolapsus, k.m.n. 
N8150 Enterocele vaginale (szerzett vagy veleszületett) 
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N8160 Rectocele 
N8180 Egyéb női nemi szerv prolapsus 
N8190 Női nemi szerv prolapsus, k.m.n. 
N8200 Vesicovaginalis sipoly 
N8210 Egyéb női húgy- és nemi szervek közötti sipoly 
N8220 Sipoly a hüvely és vékonybél között 
N8230 Sipoly a hüvely és vastagbél között 
N8240 Egyéb sipolyok a női nemi szervek és a belek között 
N8250 Sipolyok a női nemi szervek és a bőr között 
N8280 A női nemi szervek egyéb sipolyai 
N8290 A női nemi szervek sipolya, k.m.n. 
N8300 A petefészek follicularis cystája 
N8310 Sárgatest cysta 
N8320 Egyéb és k.m.n. petefészek cysták 
N8330 A petefészek és a méhkürt szerzett sorvadása 
N8340 A petefészek és a méhkürt előesése és sérve 
N8350 A petefészek és méhkürt csavarodása 
N8360 Haematosalpinx 
N8370 A széles méhszalag vérömlenye 
N8380 Petefészek, méhkürt, széles szalag egyéb, nem-gyull. rendellenességei 
N8390 Petefészek, méhkürt, széles szalag nem-gyull. rendellenessége, k.m.n. 
N8400 Méhtest polypus 
N8410 Méhnyak polypus 
N8420 Hüvely polypus 
N8430 Szeméremtest polypus 
N8480 A női nemi szervek egyéb részeinek polypusa 
N8490 A női nemi szervek polypusa, k.m.n. 
N8500 Hyperplasia glandularis endometrii 
N8510 Hyperplasia andenomatosa endometrii 
N8520 Méh-hypertrophia 
N8530 Subinvolutio uteri 
N8540 A méh rendellenes helyzete 
N8550 Méh inversio 
N8560 Méhűri összenövések 
N8570 Haematometra 
N8580 A méh, egyéb, meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei 
N8590 Nem-gyulladásos méhrendellenesség, k.m.n. 
N86H0 A méhnyak erosiója és ectropionja 
N8700 Enyhe cervicalis dysplasia 
N8710 Középsúlyos cervicalis dysplasia 
N8720 Súlyos cervicalis dysplasia 
N8790 Cervicalis dysplasia, k.m.n. 
N8800 Leukoplakia cervicis uteri 
N8810 Laceratio portionis uteri inveterata 
N8820 A méhnyak szűkülete és hegesedése 
N8830 Méhnyak-elégtelenség 
N8840 A méhnyak hypertrophiás elongatiója 
N8880 A méhnyak egyéb, meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei 
N8890 A méhnyak nem-gyulladásos rendellenessége, k.m.n. 
N8900 Dysplasia vaginae, enyhe fokú 
N8910 Dysplasia vaginae, közepes fokú 
N8920 Dysplasia vaginae, súlyos 
N8940 Leukoplakia vaginae 
N8950 A hüvely szűkülete és atresiája 
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N8960 Szűk hymenalis gyűrű 
N8970 Haematocolpos 
N8980 A hüvely, egyéb, meghatározott nem-gyulladásos rendellenességei 
N8990 A hüvely nem-gyulladásos rendellenessége, k.m.n. 
N9000 A szeméremtest enyhefokú dysplasiája 
N9010 A szeméremtest súlyos dysplasiája 
N9020 A szeméremtest súlyos dysplasiája, m.n.o. 
N9030 Szeméremtest dysplasia, k.m.n. 
N9040 Leukoplakia vulvae 
N9050 A szeméremtest sorvadása 
N9060 A szeméremtest hypertrophiája 
N9070 Szeméremtest cysta 
N9080 Szeméremtest és gát egyéb meghat. nem-gyulladásos rendellenességei 
N9090 A szeméremtest és gát nem-gyulladásos rendellenességei, k.m.n. 
N9100 Primer amenorrhoea 
N9110 Szekunder amenorrhoea 
N9130 Primer oligomenorrhoea 
N9140 Szekunder oligomenorrhoea 
N9150 Oligomenorrhoea, k.m.n. 
N9200 Excesszív és gyakori havivérzés szabályos ciklussal 
N9210 Excesszív és gyakori havivérzés szabálytalan ciklussal 
N9220 Excesszív havivérzés serdülőkorban 
N9230 Ovulatiós vérzés 
N9240 Excesszív vérzés a praemenopausalis szakban 
N9250 Egyéb meghatározott szabálytalan havivérzés 
N9260 Szabálytalan havivérzés, k.m.n. 
N9300 Postcoitalis és kontakt vérzés 
N9380 Egyéb meghatározott rendellenes méh- és hüvelyvérzés 
N9390 Rendellenes méh- és hüvelyvérzés, k.m.n. 
N9400 Középidős fájdalom ("Mittelschmerz") 
N9410 Dyspareunia 
N9420 Vaginismus 
N9430 Premenstrualis tensiós syndroma 
N9440 Primer dysmenorrhoea 
N9450 Szekunder dysmenorrhoea 
N9460 Dysmenorrhoea, k.m.n. 
N9480 Női nemi szervekkel és havivérzéssel kapcs. egyéb meghat. állapotok 
N9490 Női nemi szervekkel és havivérzéssel kapcs. egyéb, k.m.n. állapotok 
N9500 Postmenopausalis vérzés 
N9510 Menopausalis és női climacterialis állapotok 
N9520 Postmenopausalis atrophiás vaginitis 
N9530 Művi menopausához társuló állapotok 
N9580 Egyéb meghatározott menopausalis és perimenopausalis rendellenességek 
N9700 Anovulatióval kapcsolatos infertilitás 
N9710 Méhkürt eredetű infertilitás 
N9720 Méheredetű női infertilitás 
N9730 Méhnyakeredetű infertilitás 
N9740 A férfipartner tényezőivel társult női infertilitás 
N9780 Egyéb eredetű női infertilitás 
N9790 Női infertilitás, k.m.n. 
N9800 Mesterséges inseminatióval kapcsolatos fertőzés 
N9810 A petefészkek hyperstimultiója 
N9920 Postoperativ hüvelyi összenövések 
N9930 A hüvelyboltozat előesése méheltávolítás után 
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Q5000 A petefészek veleszületett hiánya 
Q5010 Petefészek-tömlő (fejlődési rendellenességként) 
Q5020 Veleszületett petefészek-csavarodás 
Q5030 A petefészek egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5040 A petevezeték embrionális tömlője 
Q5050 A széles szalag (lig. latum) embrionális tömlője 
Q5060 A petevezeték és lig. latum egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5100 A méh agenesise, aplasiája 
Q5110 Kettős méh, a méhnyak és hüvely kettőzöttségével 
Q5120 A méh egyéb kettőzöttsége 
Q5130 Kétszarvú méh 
Q5140 Egyszarvú méh 
Q5150 A méhnyak agenesise és aplasiája 
Q5160 A méhnyak embrionális tömlője 
Q5170 Veleszületett utero-entero-urinaris sipoly 
Q5180 A méh és méhnyak egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5190 A méh és méhnyak veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q5200 A hüvely veleszületett hiánya 
Q5210 Kettőzött hüvely 
Q5220 Veleszületett végbél-hüvely sipoly 
Q5230 Imperforált szűzhártya 
Q5240 A hüvely egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5250 A szeméremajkak összenövése 
Q5260 A csikló veleszületett rendellenessége 
Q5270 A szeméremtest egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5280 A női nemi szervek egyéb megjelölt veleszületett rendellenességei 
Q5290 A női nemi szervek veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q5600 Hermaphroditismus m.n.o. 
Q5610 Hím pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5620 Női pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5630 Pseudohermaphroditismus, k.m.n. 
R8790 A női nemiszervek anyagainak k.m.n. kóros leletei 
S3020 A külső nemiszervek zúzódása 
S3140 A hüvely és vulva nyílt sebe 
S3150 Egyéb és k.m.n. külső nemiszerv nyílt sebe 
S3740 A petefészek sérülése 
S3750 A petevezeték sérülése 
S3760 A méh sérülése 
S3800 A külső nemiszervek zúzódása 
T1920 Idegentest a szeméremtestben és hüvelyben 
T1930 Idegentest a méhben, [bármely rész] 
T1980 Idegentest a nemi és húgyúti szervek más és több helyén 
T1990 Idegentest a nemi és húgyúti szervekben, k.m.n. helyen 
T2830 A belső húgy-ivarszervek égése 
T2880 A belső húgy-ivarszervek maródása 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 13 670Z Női reproduktív rendszer műtétei (kivéve: női nemi szervek kombinált radikális műtétei) súlyos társult 
betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16611 Falloposcopia laparoscopica 
16941 Laparoscopia hydrotubatioval 
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53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54021 Excisio lymphoglandularum retroperit. laparoscopica 
54601 Anus praeternaturalis biluminalis 
54612 Transversostomia 
54613 Sigmoideostomia 
55410 Laparotomia explorativa 
55430 Resectio peritonei 
55433 Excisio endometriosis peritonei laparoscopica 
55435 Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica unilat. 
55436 Ablatio endometriomae ovarii laparoscopica bilat. 
55437 Excisio endometriosis infiltrans Douglasi laparosc. 
55440 Adhaesiolysis intraabdominalis 
55783 Húgyhólyag sipoly zárása, vaginalis 
55822 Elülső húgycső partialis resectioja 
55824 Urethrectomia 
55920 Kelly-Stoeckel műtét 
55950 Retropubicus urethra felfüggesztés (Marshall-M-K) 
56500 Oophorotomia 
56501 Ooporotomia és drainage 
56502 Kismedencei exsudatio, laparosc. lavage-drainage 
56510 Petefészek lokális kimetszése 
56511 Ovarialis cysta eltávolítás (Bonney műtét) 
56512 Ékresectio az ovariumból, mindkét oldalon 
56513 Petefészek eltávolítás, részleges, egyik oldalon 
56514 Petefészek eltávolítás, részleges, mindkét oldalon 
56515 Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica unilat. 
56516 Cystectomia ovarii / parovarialis laparoscopica bilat. 
56517 Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling) 
56518 Resectio ovarii         laparoscopica unilateralis 
56519 Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis 
56520 Petefészek eltávolítás - féloldali 
56521 Oophorektomia unilateralis laparoscopica 
56530 Salpingo-oophorectomia - féloldali 
56531 Salpingo-oophoprectomia laparoscopica unilateralis 
56540 Petefészek eltávolítás - kétoldali (castratio) 
56541 Oophorectomia bilateralis laparoscopica 
56550 Salpingo-oophorectomia - kétoldali 
56552 Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica 
56560 Petefészek helyreállítása 
56561 Tuboplastica, mikrosebészeti módszerrel 
56570 Petefészek és a kürt összenövéseinek oldása 
56571 Adhaesiolysis laparoscopica 
56591 Detorquatio pedunculi ovarii 
56592 Detorquatio ovarii laparoscopica 
56600 Salpingotomia 
56601 Salpingotomia és drainage 
56602 Salpingostomia unilat. laparoscopica 
56603 Salpingostomia bilat. laparoscopica 
56610 Salpingectomia - egyik oldalon 
56611 Salpingectomia laparoscopica unilateralis 
56620 Salpingectomia - mindkét oldalon 
56622 Salpingectomia laparoscopica bilaterale 
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56650 Salpingectomia partialis 
56651 Salpingectomia partiale laparoscopica 
56660 Salpingostomia unilateralis 
56661 Salpingostomia bilateralis 
56662 Méhkürt end to end anastomosisa - egyik oldalon 
56663 Méhkürt end to end anastomosisa - mindkét oldalon 
56664 Neoimplantatio tubae - egyik oldalon 
56665 Neoimplantatio tubae - mindkét oldalon 
56666 Kürt prothesis vagy graft 
5666A Salpingo-stomatoplastica laparoscopica 
5666C Adnexectomia laparoscopica 
5666S Salpingostomia unilaterale microchirurgica 
5666T Salpingostomia bilaterale microchirurgica 
5666U Tubo-tubostomia unilaterale microchirurgica 
5666V Tubo-tubostomia bilaterale microchirurgica 
5666W Neoimplantatio tubae unilateralis microchirurgica 
5666X Neoimplantatio tubae bilateralis microchirurgica 
56671 Chromopertubatio 
56672 Chromopertubatio laparoscopica 
56710 Conisatio portionis uteri 
56720 Cervix elváltozás kimetszése 
56721 Kryoconisatio portionis 
56722 Elektrocoagulatio portionis 
56723 Méhpolyp eltávolítás 
56724 Cervix elváltozás kezelése, lézerrel 
56730 Cervix amputatio 
56731 Cervix csonk eltávolítás 
56740 Méhnyak műtéti reconstructioja 
56741 Méhszáj plastica 
56761 Incisio conglutinationis orific.ext.uteri p.conis. 
56800 Hysterotomia 
56801 Hysterotomia et drainage 
56803 Hysterectomia laparoscopica 
56810 Myoma enucleatio 
56811 Septum uteri kiirtás 
56812 Septum uteri kiirtás (hysteroscop) 
56813 Synecholysis endometrialis hysterotomica 
56814 Synechiolysis (hysteroscop) 
56815 Endometrium resectio (hysteroscop) 
56816 Enucleatio myomae uteri laparoscopica 
56817 Enucleatio myomae hysteroscopica 
56818 Myolysis laparoscopica 
56819 Myolysis hysteroscopica 
5681A Resectio myomae hysteroscopica 
5681B Enucleatio myomae uteri hysteroscopica 
5681C Synecholysis hysteroscopica 
5681D Endometrium ablatio gördülő golyóval 
5681E Resectio septi uteri hysteroscopica 
5681F Endometrium ablatio Nd-Yag laser-rel 
5681G Endometrium ablatio hurokkal 
5681H Metroplastica 
5681K Megszületőben lévő myomagöb eltávolítása 
56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak 
56821 Hysterectomia subtotalis laparoscopica. 
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56830 Hysterectomia - hasi 
56831 Laparoscopos assziszt. vaginalis hysterectomia 
56833 Hysterectomia totalis laparoscopica sec. Reich 
56834 Hysterectomia intrafascialis laparoscopica sec. Se 
56840 Hysterectomia - hüvelyi 
56850 Hysterectomia radicalis-hasi    (kiterjesztett) 
56860 Hysterectomia radicalis-hüvelyi (kiterjesztett) 
56870 Kismedencei evisceratio 
56899 Curettage uteri 
56906 Frakcionált curettage 
56920 Parovarialis cysta eltávolítása 
56930 Ventrofixatio uteri 
56931 Ventrofixatio uteri laparoscopica 
56932 Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás 
56940 Denervatio paracervicalis 
56941 Denervatio uteri laparoscopica (LUNA) 
57010 Colpotomia 
57011 Kolpotomia és drainage 
57020 Hüvelyi cysta eltávolítása 
57022 Excisio polypus vaginalis 
57023 Excisio septi vaginalis 
57030 Hüvely obliteratioja Neugebauer-LeFort szerint 
57031 Khar műtét 
57040 Plastica vaginae anterior posteriorque 
57041 Plastica vaginae anterior 
57042 Plastica vaginae posterior 
57043 Hátsó hüvelyboltozat plasticaja 
57044 Bulbocavernosus kacs plasztika 
57045 Colposuspensio laparoscopia sec. Burch 
57050 Hüvelyképzés - colonból 
57051 Hüvelyképzés 
57060 Cervico-vaginalis fistula kiirtása 
57061 Vesico -vaginalis fistula kiirtása 
57062 Recto  -vaginalis fistula kiirtása 
57063 Hüvelycsonk magas felfüggesztése 
57064 Hüvelycsonk transabdominalis felfüggesztése 
57065 Synechiolysis vaginalis 
57110 Marsupialisatio glandulae Bartholini 
57130 Clitoris műtét 
57140 Vulvectomia bilateralis radicalis 
57150 Vulvectomia bilateralis 
57151 Vulvectomia unilateralis 
57160 Vulva és gát helyreállítása (trauma stb.) 
57162 Perineorrhaphia 
57481 Hysterotomia vaginalis anterior 
57522 Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése 
59801 Sterilisatio (nő) 
59802 Sterilisatio laparoscopica feminae 
59803 Sterilisatio laparoscopia kapoccsal 
59804 Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel 
59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával 
59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 14  Terhesség, szülés, gyermekágy 

  ***  PATOLÓGIÁS TERHESSÉG BETEGSÉGEI "A" 
O1011 Terh. hypertonia miatt kialak. hypertensiv szívbetegs. terhesség alatt 
O1021 Terh. hypertonia m. kialak. hypertensiv vesebeteg. a terhesség alatt 
O1031 Terh. hypertonia m. kialak. hypertensiv vese-és szívbeteg. terh. alatt 
O1200 Terhességi vizenyő 
O1210 Terhességi fehérjevizelés 
O1220 Terhességi vizenyő fehérjevizeléssel 
O13H0 Terhességi magasvérnyomás szignifikáns fehérjevizelés nélkül 
O16H0 Anyai magasvérnyomás, k.m.n. 
O2230 Mélyvénás thrombosis a terhesség alatt 
O2250 Agyi (sinus) thrombosis a terhesség alatt 
O2400 Terhesség előtt fennálló, inzulin függő cukorbetegség (IDDM) 
O2410 Terhesség előtt fennálló nem inzulin függő (NIDDM) cukorbetegség 
O2420 Terhesség előtti, hiányos táplálkozással összefüggő cukorbetegség 
O2430 Terhesség előtt fennálló, k.m.n. típusú cukorbetegség 
O2440 Terhesség alatt jelentkező cukorbetegség (gestatiós diabetes) (GDM) 
O2490 Terhességgel szövődött cukorbetegség, k.m.n. 
O2600 Veszélyeztetett terhesség túlzott súlygyarapodás miatt 
O2670 Symphyseolysis a terhesség alatt, szüléskor és a gyermekágyban 
O3000 Ikerterhesség 
O3010 Hármas ikerterhesség 
O3020 Négyes ikerterhesség 
O3080 Többes terhesség egyéb 
O3090 Többes terhesség, k.m.n. 
O3110 Továbbviselt többes terhesség valamely magzat korai vetélése után 
O3120 Továbbviselt többes terhesség magzat intrauterin elhalása után 
O3180 Többes terhesség egyéb szövődményei 
O3210 Veszélyeztetett terhesség medencevégű fekvés miatt 
O3250 Veszélyezt. ikerterhesség fekvési és tartási rendellenességek miatt 
O3260 Veszélyeztetett terhesség vegyes fekvés (többes terhességben) miatt 
O3400 Vesz. terhesség a méh veleszületett fejlődési rendellenessége miatt 
O3410 Veszélyeztetett terhesség a méhtest daganata miatt 
O3420 Veszélyeztetett terhesség a méhen végzett előzetes műtét miatt 
O3430 Veszélyeztetett terhesség méhnyak-elégtelenség miatt 
O3440 Veszélyeztetett terhesség a cervix egyéb rendellenességei miatt 
O3450 Veszélyeztetett terhesség a terhes méh egyéb rendellenességei miatt 
O3480 Vesz. terhesség a kismedencei szervek egyéb rendellenességei miatt 
O3490 Vesz. terhesség a kismedencei szervek k.m.n. rendellenességei miatt 
O3600 Veszélyeztetett terhesség Rh isoimmunisatio miatt 
O3610 Veszélyeztetett terhesség egyéb vércsoport összeférhetetlenség miatt 
O3620 Veszélyeztetett terhesség magzati hydrops miatt 
O3650 Veszélyeztetett terhesség a magzat növekedési elmaradása miatt 
O40H0 Hydramnion (polyhydramnion) 
O4100 Oligohydramnion 
O4110 Az amnionűr és a burkok fertőzése 
O4300 Placentalis transfusio syndromák 
O4400 Elöl fekvő lepény, vérzés nélkül 
O4410 Elöl fekvő lepény vérzéssel 
O8810 Magzatvíz embolia 

  ***  NAGY RIZIKÓJÚ SZÜLÉS BETEGSÉGEI "B" 
O1400 Középsúlyos praeeclampsia 
O1410 Súlyos praeeclampsia 
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O4500 Korai lepényleválás véralvadási zavarral 
O4580 Egyéb korai lepényleválás 
O4590 Korai lepényleválás, k.m.n. 
O4600 Vérzés a szülés megindulása előtt, alvadászavarral 
O7510 Shock a vajúdás és szülés alatt vagy után 
O7531 Szívmegállás, agyi anoxia a vajudás alatt 
O8402 Hármas vagy többes szülés, valamennyi spontán 
O8412 Hármas vagy többes szülés, valamennyi fogóval és vacuum extractorral 
O8422 Hármas vagy többes szülés, valamennyi császármetszéssel 
O8482 Egyéb hármas vagy többes szülés 
O8492 Hármas vagy többes szülés, k.m.n. 
O85H0 Gyermekágyi láz [sepsis puerperalis] 
O8710 Mélyvénás thrombosis a gyermekágyban 
O8730 Agyi vénás thrombosis a gyermekágyban 
O8800 Légembolia szüléssel összefüggésben 
O8810 Magzatvíz embolia 
O9040 Akut veseelégtelenség szülés után 

  ***  A SZÜLÉS TÉNYÉNEK KÓDJAI "C" 
O8000 Koponyavégű, spontán hüvelyi szülés 
O8010 Medencevégű hüvelyi spontán szülés 
O8080 Egyéb spontán egyes szülés 
O8090 Spontán egyes szülés, k.m.n. 
O8100 Szülés kimeneti fogóműtéttel 
O8110 Szülés üregi fogóműtéttel 
O8120 Szülés üregi fogóműtéttel, a koponya forgatásával 
O8130 Szülés egyéb és k.m.n. fogóműtéttel 
O8140 Szülés vacuum extractióval 
O8150 Szülés fogó és vacuum extractio együttes alkalmazásával 
O8200 Szülés elektív császármetszéssel, k.m.n. 
O8210 Szülés császármetszéssel 
O8220 Szülés sürgős császármetszéssel és méheltávolítással 
O8280 Egyéb egyes szülés császármetszéssel 
O8290 Szülés császármetszéssel, k.m.n. 
O8300 Farlehúzásos exctractio 
O8310 Egyéb műfogásos szülés farfekvés esetén 
O8320 Egyéb, műfogással segített szülés 
O8330 Élő magzat szülése hasűri terhességben 
O8340 Darabolásos műtét szülés kapcsán 
O8380 Egyéb egyes szülés meghatározott műfogással 
O8390 Egyes szülés műfogással, k.m.n. 
O8400 Többes szülés, valamennyi spontán 
O8401 Ikerszülés, valamennyi spontán 
O8410 Többes szülés, valamennyi fogóval és vacuum extractorral 
O8411 Ikerszülés, valamennyi fogóval és vacuum extractorral 
O8420 Többes szülés, valamennyi császármetszéssel 
O8421 Ikerszülés, valamennyi császármetszéssel 
O8480 Egyéb többes szülés 
O8481 Egyéb ikerszülés 
O8490 Többes szülés, k.m.n. 
O8491 Ikerszülés, k.m.n. 

  ***  A NAGYRIZIKÓJÚ SZÜLÉS TÉNYÉNEK KÓDJAI "D" 
O8402 Hármas vagy többes szülés, valamennyi spontán 
O8412 Hármas vagy többes szülés, valamennyi fogóval és vacuum extractorral 
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O8422 Hármas vagy többes szülés, valamennyi császármetszéssel 
O8482 Egyéb hármas vagy többes szülés 
O8492 Hármas vagy többes szülés, k.m.n. 

  **** 14 671A Császármetszés 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D") 

ÉS CSÁSZÁRMETSZÉS BEAVATKOZÁSAI 
57400 Császármetszés - corporalis, longitudinalis 
57410 Császármetszés - cervicalis, transversalis 
57420 Császármetszés - extraperitonealis 
57421 Császármetszés sterilizálással 

  **** 14 671B Császármetszés patológiás terhesség után 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D"), és a szülést közvetlenül megelőzően 12 napnál hosszabb ápolás az alábbi betegségek 

miatt: 
PATOLÓGIÁS TERHESSÉG BETEGSÉGEI "A" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS CSÁSZÁRMETSZÉS BEAVATKOZÁSAI 
57400 Császármetszés - corporalis, longitudinalis 
57410 Császármetszés - cervicalis, transversalis 
57420 Császármetszés - extraperitonealis 
57421 Császármetszés sterilizálással 

  **** 14 672A Nagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) 

A SZÜLÉS TÉNYÉNEK KÓDJAI "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

NAGY RIZIKÓJÚ SZÜLÉS BETEGSÉGEI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

A NAGYRIZIKÓJÚ SZÜLÉS TÉNYÉNEK KÓDJAI "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

("C" DIAGN. ÉS "B" DIAGN.) VAGY "D" DIAGN. 

  **** 14 672B Nagy rizikójú szülés (kivéve: császármetszés) patológiás terhesség után 

A SZÜLÉS TÉNYÉNEK KÓDJAI "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

NAGY RIZIKÓJÚ SZÜLÉS BETEGSÉGEI "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

A NAGYRIZIKÓJÚ SZÜLÉS TÉNYÉNEK KÓDJAI "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D"), és a szülést közvetlenül megelőzően 12 napnál hosszabb ápolás az alábbi betegségek 

miatt: 
PATOLÓGIÁS TERHESSÉG BETEGSÉGEI "A" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

(("C" DIAGN. ÉS "B" DIAGN.) VAGY "D" DIAGN.) ÉS "A" DIAGN. 
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  **** 14 673A Hüvelyi szülés 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D") 

  **** 14 673B Hüvelyi szülés patológiás terhesség után 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D"), és a szülést közvetlenül megelőzően 12 napnál hosszabb ápolás az alábbi betegségek 

miatt: 
PATOLÓGIÁS TERHESSÉG BETEGSÉGEI "A" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 14 673C Hüvelyi szülés epidurális érzéstelenítéssel 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D") 

ÉS ANAESTESIA KÓDOK 
8888F Epidurális érzéstelenítés 
8888G Epidurális érzéstelenítés katéterrel 

  **** 14 673D Hüvelyi szülés patológiás terhesség után epidurális érzéstelenítéssel 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D"), és a szülést közvetlenül megelőzően 12 napnál hosszabb ápolás az alábbi betegségek 

miatt: 
PATOLÓGIÁS TERHESSÉG BETEGSÉGEI "A" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS ANAESTESIA KÓDOK 
8888F Epidurális érzéstelenítés 
8888G Epidurális érzéstelenítés katéterrel 

  **** 14 674A Hüvelyi szülés műtéttel 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D") 

ÉS HÜVELYI SZÜLÉS MŰTÉTEI 
54962 Reconstructio et plastica sphincteris ani 
56740 Méhnyak műtéti reconstructioja 
56800 Hysterotomia 
56830 Hysterectomia - hasi 
56850 Hysterectomia radicalis-hasi    (kiterjesztett) 
57010 Colpotomia 
57020 Hüvelyi cysta eltávolítása 
57023 Excisio septi vaginalis 
57340 Magzaton végzett műtétek, a szülés megkönnyítésére 
57341 Magzati koponya perforatioja 
57343 Daraboló műtét 
57560 Lepényleválasztás 
57561 Lepény retentio manuális kiürítése 
57570 Uterus ruptura ellátása 
57571 Cervix ruptura ellátása 
57592 Invertált uterus sebészi ellátása 
57593 Uterus űr tamponálása (szülészeti) 
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  **** 14 674B Hüvelyi szülés műtéttel, patológiás terhesség után 

BETEGSÉGEK 
A szülés ténye ("C" vagy "D"), és a szülést közvetlenül megelőzően 12 napnál hosszabb ápolás az alábbi betegségek 

miatt: 
PATOLÓGIÁS TERHESSÉG BETEGSÉGEI "A" 

   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS HÜVELYI SZÜLÉS MŰTÉTEI 
54962 Reconstructio et plastica sphincteris ani 
56740 Méhnyak műtéti reconstructioja 
56800 Hysterotomia 
56830 Hysterectomia - hasi 
56850 Hysterectomia radicalis-hasi    (kiterjesztett) 
57010 Colpotomia 
57020 Hüvelyi cysta eltávolítása 
57023 Excisio septi vaginalis 
57340 Magzaton végzett műtétek, a szülés megkönnyítésére 
57341 Magzati koponya perforatioja 
57343 Daraboló műtét 
57560 Lepényleválasztás 
57561 Lepény retentio manuális kiürítése 
57570 Uterus ruptura ellátása 
57571 Cervix ruptura ellátása 
57592 Invertált uterus sebészi ellátása 
57593 Uterus űr tamponálása (szülészeti) 

  **** 14 675A Genetikai amniocentézis kromoszómavizsgálattal 

BETEGSÉGEK 
N9880 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló egyéb, szövődmények 
N9890 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló szövődmény, k.m.n. 
O2630 Vesz. terhesség méhen belüli fogamzásgátlóval hordott terhesség miatt 
O2680 Veszélyeztetett terhesség egyéb, ismert okok miatt 
O2690 Veszélyeztetett terhesség, k.m.n. 
O2800 Antenatalis szűrés során felfedezett haematologiai rendellenesség 
O2810 Antenatalis szűrés során felfedezett biokémiai rendellenesség 
O2820 Antenatalis szűrés során felfedezett cytologiai rendellenesség 
O2830 Antenatalis szűrés során ultrahang-lelet rendellenesség 
O2840 Antenatalis szűrés során radiologiai rendellenesség 
O2850 Antenatalis szűrés során felfedezett chromosoma és genetikai rendell. 
O2880 Antenatalis szűrés során felfedezett egyéb rendellenességek 
O2890 Antenatalis szűrés során felismert rendellenesség, k.m.n. 
O3090 Többes terhesség, k.m.n. 
O3100 Foetus papyraceus 
O3110 Továbbviselt többes terhesség valamely magzat korai vetélése után 
O3120 Továbbviselt többes terhesség magzat intrauterin elhalása után 
O3180 Többes terhesség egyéb szövődményei 
O3200 Veszélyeztetett terhesség változó fekvés miatt 
O3210 Veszélyeztetett terhesség medencevégű fekvés miatt 
O3220 Veszélyeztetett terhesség harántfekvés vagy ferdefekvés miatt 
O3230 Veszélyeztetett terhesség homlok- vagy arctartás miatt 
O3240 Veszélyezt. terhesség terminusban bemenet felett mozgó koponya miatt 
O3250 Veszélyezt. ikerterhesség fekvési és tartási rendellenességek miatt 
O3260 Veszélyeztetett terhesség vegyes fekvés (többes terhességben) miatt 
O3280 Veszélyezt. terhesség egyéb fekvési, tartási rendellenesség miatt 
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O3290 Veszélyezt. terhesség k.m.n. fekvési és tartási rendellenesség miatt 
O3300 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó medence deformitás miatt 
O3310 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó egyaránt szűk medence miatt 
O3320 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó bemenetben szűk medence miatt 
O3330 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó kimenetben szűk medence miatt 
O3340 Veszélyeztetett terhesség anyai és magzati téraránytalanság miatt 
O3350 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó nagy magzat miatt 
O3360 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó hydrocephalus miatt 
O3370 Vesz.terhesség téraránytalanságot okozó egyéb magzati deformitás miatt 
O3380 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó egyéb okból 
O3390 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanság miatt, k.m.n. 
O3400 Vesz. terhesség a méh veleszületett fejlődési rendellenessége miatt 
O3410 Veszélyeztetett terhesség a méhtest daganata miatt 
O3420 Veszélyeztetett terhesség a méhen végzett előzetes műtét miatt 
O3430 Veszélyeztetett terhesség méhnyak-elégtelenség miatt 
O3440 Veszélyeztetett terhesség a cervix egyéb rendellenességei miatt 
O3450 Veszélyeztetett terhesség a terhes méh egyéb rendellenességei miatt 
O3460 Veszélyeztetett terhesség a hüvely rendellenességei miatt 
O3470 Veszélyeztetett terhesség a vulva és a gát rendellenességei miatt 
O3480 Vesz. terhesség a kismedencei szervek egyéb rendellenességei miatt 
O3490 Vesz. terhesség a kismedencei szervek k.m.n. rendellenességei miatt 
O3500 Vesz. terhesség a magzati közp.idegrendszer fejlődési rendell. miatt 
O3510 Vesz. terhesség a magzat (gyanitott) chromosoma rendellenessége miatt 
O3520 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) örökletes betegsége miatt 
O3530 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) vírusbetegsége miatt 
O3540 Vesz. terhesség alkohol okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3550 Vesz. terhesség kábítószer okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3560 Vesz. terhesség a magzat ionizáló sugárzás okozta károsodása miatt 
O3570 Vesz. terhesség a magzat orvosi beavatk. okozta károsodása miatt 
O3580 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) egyéb károsodása miatt 
O3590 Vesz. terhesség a magzat k.m.n. rendellenessége vagy károsodása miatt 
O3600 Veszélyeztetett terhesség Rh isoimmunisatio miatt 
O3610 Veszélyeztetett terhesség egyéb vércsoport összeférhetetlenség miatt 
O3620 Veszélyeztetett terhesség magzati hydrops miatt 
O3630 Veszélyeztetett terhesség magzati hypoxia jelei miatt 
O3640 Veszélyeztetett terhesség intrauterin elhalás miatt 
O3650 Veszélyeztetett terhesség a magzat növekedési elmaradása miatt 
O3660 Veszélyeztetett terhesség excesszív nagy magzati növekedés miatt 
O3670 Veszélyeztetett terhesség kihordott hasűri terhesség miatt 
O3680 Veszélyeztetett terhesség egyéb magzati szövődmény miatt 
O3690 Veszélyeztetett terhesség egyéb, k.m.n. magzati eltérés miatt 
O40H0 Hydramnion (polyhydramnion) 
O4100 Oligohydramnion 
O4110 Az amnionűr és a burkok fertőzése 
O4180 Egyéb a magzatvízzel és a burkokkal összefüggő ismert rendellenességek 
O4190 Egyéb a magzatvízzel és burkokkal összefüggő rendellenesség, k.m.n. 
O4200 Időelőtti burokrepedés a szülés megindulása előtt 24 órán belül 
O4210 Időelőtti burokrepedés több mint 24 órával a szülés megindulása előtt 
O4220 Időelőtti burokrepedés, konzervatív kezeléssel 
O4290 Időelőtti burokrepedés, k.m.n. 
O4300 Placentalis transfusio syndromák 
O4310 A lepény fejlődési rendellenessége 
O4380 Egyéb lepényi rendellenességek 
O4390 Lepényi rendellenesség, k.m.n. 
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O4400 Elöl fekvő lepény, vérzés nélkül 
O4410 Elöl fekvő lepény vérzéssel 
O4500 Korai lepényleválás véralvadási zavarral 
O4580 Egyéb korai lepényleválás 
O4590 Korai lepényleválás, k.m.n. 
O4600 Vérzés a szülés megindulása előtt, alvadászavarral 
O4680 Egyéb vérzés a szülés megindulás előtt 
O4690 Vérzés a szülés megindulása előtt, k.m.n. 
O7540 Szülészeti műtétekkel és eljárásokal összefüggő egyéb szövődmények 
O9800 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gümőkór 
O9810 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló syphilis 
O9820 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gonorrhoea 
O9830 Egy.szex.úton terjedő terhességet-szülést-gy.ágyat komplikáló fertőzés 
O9850 A terhességet, szülést, gyermekágyat komplikáló egyéb vírusbetegségek 
O9860 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló protozoon betegségek 
O9880 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. egyéb anyai fert.- parazitás betegség 
O9890 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. anyai k.m.n. fert.- paraz. betegségek 
O9910 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. vér-vérképzőszervi-immunr. betegségek 
O9930 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. mentális és idegrendszeri betegségek 
O9940 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. keringési rendszeri betegségek 
O9950 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló légzőrendszeri betegségek 
O9970 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló bőrbetegségek 
O9980 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló egyéb meghat. állapotok 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
57530 Amniocentesis 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
29930 Chromosoma analízis hosszú idejű sejttenyésztéssel 

  **** 14 675B Chorionboholy mintavétel kromoszómavizsgálattal 

BETEGSÉGEK 
N9880 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló egyéb, szövődmények 
N9890 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló szövődmény, k.m.n. 
O2630 Vesz. terhesség méhen belüli fogamzásgátlóval hordott terhesség miatt 
O2680 Veszélyeztetett terhesség egyéb, ismert okok miatt 
O2690 Veszélyeztetett terhesség, k.m.n. 
O2800 Antenatalis szűrés során felfedezett haematologiai rendellenesség 
O2810 Antenatalis szűrés során felfedezett biokémiai rendellenesség 
O2820 Antenatalis szűrés során felfedezett cytologiai rendellenesség 
O2830 Antenatalis szűrés során ultrahang-lelet rendellenesség 
O2840 Antenatalis szűrés során radiologiai rendellenesség 
O2850 Antenatalis szűrés során felfedezett chromosoma és genetikai rendell. 
O2880 Antenatalis szűrés során felfedezett egyéb rendellenességek 
O2890 Antenatalis szűrés során felismert rendellenesség, k.m.n. 
O3090 Többes terhesség, k.m.n. 
O3100 Foetus papyraceus 
O3110 Továbbviselt többes terhesség valamely magzat korai vetélése után 
O3120 Továbbviselt többes terhesség magzat intrauterin elhalása után 
O3180 Többes terhesség egyéb szövődményei 
O3200 Veszélyeztetett terhesség változó fekvés miatt 
O3210 Veszélyeztetett terhesség medencevégű fekvés miatt 
O3220 Veszélyeztetett terhesség harántfekvés vagy ferdefekvés miatt 
O3230 Veszélyeztetett terhesség homlok- vagy arctartás miatt 
O3240 Veszélyezt. terhesség terminusban bemenet felett mozgó koponya miatt 
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O3250 Veszélyezt. ikerterhesség fekvési és tartási rendellenességek miatt 
O3260 Veszélyeztetett terhesség vegyes fekvés (többes terhességben) miatt 
O3280 Veszélyezt. terhesség egyéb fekvési, tartási rendellenesség miatt 
O3290 Veszélyezt. terhesség k.m.n. fekvési és tartási rendellenesség miatt 
O3300 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó medence deformitás miatt 
O3310 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó egyaránt szűk medence miatt 
O3320 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó bemenetben szűk medence miatt 
O3330 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó kimenetben szűk medence miatt 
O3340 Veszélyeztetett terhesség anyai és magzati téraránytalanság miatt 
O3350 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó nagy magzat miatt 
O3360 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó hydrocephalus miatt 
O3370 Vesz.terhesség téraránytalanságot okozó egyéb magzati deformitás miatt 
O3380 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó egyéb okból 
O3390 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanság miatt, k.m.n. 
O3400 Vesz. terhesség a méh veleszületett fejlődési rendellenessége miatt 
O3410 Veszélyeztetett terhesség a méhtest daganata miatt 
O3420 Veszélyeztetett terhesség a méhen végzett előzetes műtét miatt 
O3430 Veszélyeztetett terhesség méhnyak-elégtelenség miatt 
O3440 Veszélyeztetett terhesség a cervix egyéb rendellenességei miatt 
O3450 Veszélyeztetett terhesség a terhes méh egyéb rendellenességei miatt 
O3460 Veszélyeztetett terhesség a hüvely rendellenességei miatt 
O3470 Veszélyeztetett terhesség a vulva és a gát rendellenességei miatt 
O3480 Vesz. terhesség a kismedencei szervek egyéb rendellenességei miatt 
O3490 Vesz. terhesség a kismedencei szervek k.m.n. rendellenességei miatt 
O3500 Vesz. terhesség a magzati közp.idegrendszer fejlődési rendell. miatt 
O3510 Vesz. terhesség a magzat (gyanitott) chromosoma rendellenessége miatt 
O3520 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) örökletes betegsége miatt 
O3530 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) vírusbetegsége miatt 
O3540 Vesz. terhesség alkohol okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3550 Vesz. terhesség kábítószer okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3560 Vesz. terhesség a magzat ionizáló sugárzás okozta károsodása miatt 
O3570 Vesz. terhesség a magzat orvosi beavatk. okozta károsodása miatt 
O3580 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) egyéb károsodása miatt 
O3590 Vesz. terhesség a magzat k.m.n. rendellenessége vagy károsodása miatt 
O3600 Veszélyeztetett terhesség Rh isoimmunisatio miatt 
O3610 Veszélyeztetett terhesség egyéb vércsoport összeférhetetlenség miatt 
O3620 Veszélyeztetett terhesség magzati hydrops miatt 
O3630 Veszélyeztetett terhesség magzati hypoxia jelei miatt 
O3640 Veszélyeztetett terhesség intrauterin elhalás miatt 
O3650 Veszélyeztetett terhesség a magzat növekedési elmaradása miatt 
O3660 Veszélyeztetett terhesség excesszív nagy magzati növekedés miatt 
O3670 Veszélyeztetett terhesség kihordott hasűri terhesség miatt 
O3680 Veszélyeztetett terhesség egyéb magzati szövődmény miatt 
O3690 Veszélyeztetett terhesség egyéb, k.m.n. magzati eltérés miatt 
O40H0 Hydramnion (polyhydramnion) 
O4100 Oligohydramnion 
O4110 Az amnionűr és a burkok fertőzése 
O4180 Egyéb a magzatvízzel és a burkokkal összefüggő ismert rendellenességek 
O4190 Egyéb a magzatvízzel és burkokkal összefüggő rendellenesség, k.m.n. 
O4200 Időelőtti burokrepedés a szülés megindulása előtt 24 órán belül 
O4210 Időelőtti burokrepedés több mint 24 órával a szülés megindulása előtt 
O4220 Időelőtti burokrepedés, konzervatív kezeléssel 
O4290 Időelőtti burokrepedés, k.m.n. 
O4300 Placentalis transfusio syndromák 
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O4310 A lepény fejlődési rendellenessége 
O4380 Egyéb lepényi rendellenességek 
O4390 Lepényi rendellenesség, k.m.n. 
O4400 Elöl fekvő lepény, vérzés nélkül 
O4410 Elöl fekvő lepény vérzéssel 
O4500 Korai lepényleválás véralvadási zavarral 
O4580 Egyéb korai lepényleválás 
O4590 Korai lepényleválás, k.m.n. 
O4600 Vérzés a szülés megindulása előtt, alvadászavarral 
O4680 Egyéb vérzés a szülés megindulás előtt 
O4690 Vérzés a szülés megindulása előtt, k.m.n. 
O7540 Szülészeti műtétekkel és eljárásokal összefüggő egyéb szövődmények 
O9800 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gümőkór 
O9810 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló syphilis 
O9820 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gonorrhoea 
O9830 Egy.szex.úton terjedő terhességet-szülést-gy.ágyat komplikáló fertőzés 
O9850 A terhességet, szülést, gyermekágyat komplikáló egyéb vírusbetegségek 
O9860 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló protozoon betegségek 
O9880 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. egyéb anyai fert.- parazitás betegség 
O9890 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. anyai k.m.n. fert.- paraz. betegségek 
O9910 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. vér-vérképzőszervi-immunr. betegségek 
O9930 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. mentális és idegrendszeri betegségek 
O9940 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. keringési rendszeri betegségek 
O9950 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló légzőrendszeri betegségek 
O9970 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló bőrbetegségek 
O9980 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló egyéb meghat. állapotok 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
14780 Chorion biopsia 
14781 Chorion biopsia, transvaginalis, UH vezérelt 
14782 Chorion biopsia, transabdominalis, UH vezérelt 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
29920 Chromosoma analízis rövid idejű sejttenyésztéssel 

  **** 14 6760 Egyéb terhességi műtétek 

BETEGSÉGEK 
N9880 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló egyéb, szövődmények 
N9890 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló szövődmény, k.m.n. 
O2630 Vesz. terhesség méhen belüli fogamzásgátlóval hordott terhesség miatt 
O2680 Veszélyeztetett terhesség egyéb, ismert okok miatt 
O2690 Veszélyeztetett terhesség, k.m.n. 
O2800 Antenatalis szűrés során felfedezett haematologiai rendellenesség 
O2810 Antenatalis szűrés során felfedezett biokémiai rendellenesség 
O2820 Antenatalis szűrés során felfedezett cytologiai rendellenesség 
O2830 Antenatalis szűrés során ultrahang-lelet rendellenesség 
O2840 Antenatalis szűrés során radiologiai rendellenesség 
O2850 Antenatalis szűrés során felfedezett chromosoma és genetikai rendell. 
O2880 Antenatalis szűrés során felfedezett egyéb rendellenességek 
O2890 Antenatalis szűrés során felismert rendellenesség, k.m.n. 
O3090 Többes terhesség, k.m.n. 
O3100 Foetus papyraceus 
O3110 Továbbviselt többes terhesség valamely magzat korai vetélése után 
O3120 Továbbviselt többes terhesség magzat intrauterin elhalása után 
O3180 Többes terhesség egyéb szövődményei 
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O3200 Veszélyeztetett terhesség változó fekvés miatt 
O3210 Veszélyeztetett terhesség medencevégű fekvés miatt 
O3220 Veszélyeztetett terhesség harántfekvés vagy ferdefekvés miatt 
O3230 Veszélyeztetett terhesség homlok- vagy arctartás miatt 
O3240 Veszélyezt. terhesség terminusban bemenet felett mozgó koponya miatt 
O3250 Veszélyezt. ikerterhesség fekvési és tartási rendellenességek miatt 
O3260 Veszélyeztetett terhesség vegyes fekvés (többes terhességben) miatt 
O3280 Veszélyezt. terhesség egyéb fekvési, tartási rendellenesség miatt 
O3290 Veszélyezt. terhesség k.m.n. fekvési és tartási rendellenesség miatt 
O3300 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó medence deformitás miatt 
O3310 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó egyaránt szűk medence miatt 
O3320 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó bemenetben szűk medence miatt 
O3330 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó kimenetben szűk medence miatt 
O3340 Veszélyeztetett terhesség anyai és magzati téraránytalanság miatt 
O3350 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó nagy magzat miatt 
O3360 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó hydrocephalus miatt 
O3370 Vesz.terhesség téraránytalanságot okozó egyéb magzati deformitás miatt 
O3380 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó egyéb okból 
O3390 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanság miatt, k.m.n. 
O3400 Vesz. terhesség a méh veleszületett fejlődési rendellenessége miatt 
O3410 Veszélyeztetett terhesség a méhtest daganata miatt 
O3420 Veszélyeztetett terhesség a méhen végzett előzetes műtét miatt 
O3430 Veszélyeztetett terhesség méhnyak-elégtelenség miatt 
O3440 Veszélyeztetett terhesség a cervix egyéb rendellenességei miatt 
O3450 Veszélyeztetett terhesség a terhes méh egyéb rendellenességei miatt 
O3460 Veszélyeztetett terhesség a hüvely rendellenességei miatt 
O3470 Veszélyeztetett terhesség a vulva és a gát rendellenességei miatt 
O3480 Vesz. terhesség a kismedencei szervek egyéb rendellenességei miatt 
O3490 Vesz. terhesség a kismedencei szervek k.m.n. rendellenességei miatt 
O3500 Vesz. terhesség a magzati közp.idegrendszer fejlődési rendell. miatt 
O3510 Vesz. terhesség a magzat (gyanitott) chromosoma rendellenessége miatt 
O3520 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) örökletes betegsége miatt 
O3530 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) vírusbetegsége miatt 
O3540 Vesz. terhesség alkohol okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3550 Vesz. terhesség kábítószer okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3560 Vesz. terhesség a magzat ionizáló sugárzás okozta károsodása miatt 
O3570 Vesz. terhesség a magzat orvosi beavatk. okozta károsodása miatt 
O3580 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) egyéb károsodása miatt 
O3590 Vesz. terhesség a magzat k.m.n. rendellenessége vagy károsodása miatt 
O3600 Veszélyeztetett terhesség Rh isoimmunisatio miatt 
O3610 Veszélyeztetett terhesség egyéb vércsoport összeférhetetlenség miatt 
O3620 Veszélyeztetett terhesség magzati hydrops miatt 
O3630 Veszélyeztetett terhesség magzati hypoxia jelei miatt 
O3640 Veszélyeztetett terhesség intrauterin elhalás miatt 
O3650 Veszélyeztetett terhesség a magzat növekedési elmaradása miatt 
O3660 Veszélyeztetett terhesség excesszív nagy magzati növekedés miatt 
O3670 Veszélyeztetett terhesség kihordott hasűri terhesség miatt 
O3680 Veszélyeztetett terhesség egyéb magzati szövődmény miatt 
O3690 Veszélyeztetett terhesség egyéb, k.m.n. magzati eltérés miatt 
O40H0 Hydramnion (polyhydramnion) 
O4100 Oligohydramnion 
O4110 Az amnionűr és a burkok fertőzése 
O4180 Egyéb a magzatvízzel és a burkokkal összefüggő ismert rendellenességek 
O4190 Egyéb a magzatvízzel és burkokkal összefüggő rendellenesség, k.m.n. 
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O4200 Időelőtti burokrepedés a szülés megindulása előtt 24 órán belül 
O4210 Időelőtti burokrepedés több mint 24 órával a szülés megindulása előtt 
O4220 Időelőtti burokrepedés, konzervatív kezeléssel 
O4290 Időelőtti burokrepedés, k.m.n. 
O4300 Placentalis transfusio syndromák 
O4310 A lepény fejlődési rendellenessége 
O4380 Egyéb lepényi rendellenességek 
O4390 Lepényi rendellenesség, k.m.n. 
O4400 Elöl fekvő lepény, vérzés nélkül 
O4410 Elöl fekvő lepény vérzéssel 
O4500 Korai lepényleválás véralvadási zavarral 
O4580 Egyéb korai lepényleválás 
O4590 Korai lepényleválás, k.m.n. 
O4600 Vérzés a szülés megindulása előtt, alvadászavarral 
O4680 Egyéb vérzés a szülés megindulás előtt 
O4690 Vérzés a szülés megindulása előtt, k.m.n. 
O7540 Szülészeti műtétekkel és eljárásokal összefüggő egyéb szövődmények 
O9800 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gümőkór 
O9810 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló syphilis 
O9820 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gonorrhoea 
O9830 Egy.szex.úton terjedő terhességet-szülést-gy.ágyat komplikáló fertőzés 
O9850 A terhességet, szülést, gyermekágyat komplikáló egyéb vírusbetegségek 
O9860 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló protozoon betegségek 
O9880 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. egyéb anyai fert.- parazitás betegség 
O9890 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. anyai k.m.n. fert.- paraz. betegségek 
O9910 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. vér-vérképzőszervi-immunr. betegségek 
O9930 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. mentális és idegrendszeri betegségek 
O9940 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. keringési rendszeri betegségek 
O9950 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló légzőrendszeri betegségek 
O9970 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló bőrbetegségek 
O9980 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló egyéb meghat. állapotok 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56720 Cervix elváltozás kimetszése 
56742 Cerclage colli uteri 
57023 Excisio septi vaginalis 
57430 Operatio graviditatis intraabdominalis 
5744A Reductio summae geminorum 
5744B Feticidium electus 
57526 Többes terhesség reductio 
57527 Selectiv foeticid ikerterhességben 
57540 Intrauterin transfusio 
57550 Intrauterin műtétek a magzaton 
57551 Magzati vérvétel 
57553 Magzati defectus intrauterin correctioja 
57554 Scalp elektród felhelyezése 

  **** 14 677A Postpartum, post abortum betegségek műtéttel 

BETEGSÉGEK 
A34H0 Szülészeti tetanus 
N96H0 Habitualis vetélés 
O0210 Missed abortion 
O0300 Inkomplett spontán vetélés ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0301 Inkomplett spontán vet. ivarszervi és medencei fert. korai (12.hétig) 
O0302 Inkomplett spontán vet. ivarszervi és medencei fert. középidős 
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O0310 Inkomplett spontán vetélés elhúzódó vagy bő vérzéssel 
O0311 Inkomplett spontán vetélés elhúzódó v.bő vérzéssel korai(bet.12hétig) 
O0312 Inkomplett spontán vetélés elhúzódó v.bő vérzéssel középidős 
O0320 Inkomplett spontán vetélés emboliával 
O0321 Inkomplett spontán vetélés emboliával korai (betölt. 12.hétig) 
O0322 Inkomplett spontán vetélés emboliával középidős 
O0330 Inkomplett spontán vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0331 Inkomplett spontán vetélés egyéb és k.m.n. szöv. korai (bet.12. hétig) 
O0332 Inkomplett spontán vetélés egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0340 Inkomplett spontán vetélés szövődmény nélkül 
O0341 Inkomplett spontán vetélés szövődmény nélkül korai (betölt. 12.hétig) 
O0342 Inkomplett spontán vetélés szövődmény nélkül középidős 
O0350 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés ivarszervi-medencei fertőzéssel 
O0351 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés ivarszervi-med.-i fert.-sel korai 
O0352 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés ivarszervi-med.-i fert.-sel középidős 
O0360 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés elhúzódó vagy igen bő vérzéssel 
O0361 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés elhúzódó v.igen bő vérz. korai(12hét) 
O0362 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés elhúzódó v.igen bő vérz. középidős 
O0370 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés emboliával 
O0371 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés emboliával korai(betölt. 12 hétig) 
O0372 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés emboliával középidős 
O0380 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0381 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés egyéb és k.m.n. szöv. korai(bet.12hét 
O0382 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0390 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés szövődmény nélkül 
O0391 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés szövődmény nélkül korai (bet.12hétig) 
O0392 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés szövődmény nélkül középidős 
O0500 Inkomplett vetélés egyéb okból, ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0501 Inkomplett vet. egyéb okból, ivarszervi és medencei fert. korai(12hét) 
O0502 Inkomplett vet. egyéb okból, ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0510 Inkomplett vetélés egyéb okból, elhúzódó vagy bő vérzéssel 
O0511 Inkomplett vet. egyéb okból, elhúzódó vagy bő vérz. korai (12 hétig) 
O0512 Inkomplett vet. egyéb okból, elhúzódó vagy bő vérz. középidős 
O0520 Inkomplett vetélés egyéb okból, emboliával 
O0521 Inkomplett vet. egyéb okból, emboliával korai (betöltött 12.hétig) 
O0522 Inkomplett vet. egyéb okból, emboliával középidős 
O0530 Inkomplett vetélés egyéb okból, egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0531 Inkomplett vet. egyéb okból, egyéb és k.m.n. szöv. korai (12.hétig) 
O0532 Inkomplett vet. egyéb okból, egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0540 Inkomplett vetélés egyéb okból, szövődmény nélkül 
O0541 Inkomplett vet. egyéb okból, szövődmény nélkül korai (12.hétig) 
O0542 Inkomplett vet. egyéb okból, szövődmény nélkül középidős 
O0550 Komplett vetélés egyéb okból, ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0551 Komplett vet. egyéb okból, ivarszervi és medencei fert. korai(12.hét) 
O0552 Komplett vet. egyéb okból, ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0560 Komplett vetélés egyéb okból, elhúzódó vagy igen bő vérzéssel 
O0561 Komplett vet. egyéb okból, elhúzódó vagy igen bő vérz. korai(12.hétig) 
O0562 Komplett vet. egyéb okból, elhúzódó vagy igen bő vérz. középidős 
O0570 Komplett vetélés egyéb okból, emboliával 
O0571 Komplett vet. egyéb okból, emboliával korai (betöltöltött 12. hétig) 
O0572 Komplett vet. egyéb okból, emboliával középidős 
O0580 Komplett vetélés egyéb okból, egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0581 Komplett vet. egyéb okból, egyéb és k.m.n. szöv. korai (bet.12.hétig) 
O0582 Komplett vet. egyéb okból, egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
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O0590 Komplett vetélés egyéb okból, szövődmény nélkül 
O0591 Komplett vet. egyéb okból, szövődmény nélkül korai (bet. 12. hétig) 
O0592 Komplett vet. egyéb okból, szövődmény nélkül középidős 
O0600 K.m.n. inkomplett vetélés ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0601 K.m.n. inkomplett vet. ivarszervi és medencei fert. korai (12.hétig) 
O0602 K.m.n. inkomplett vet. ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0610 K.m.n. inkomplett vetélés elhúzódó vagy bő vérzéssel 
O0611 K.m.n. inkomplett vet. elhúzódó vagy bő vérz. korai (bet. 12. hétig) 
O0612 K.m.n. inkomplett vet. elhúzódó vagy bő vérz. középidős 
O0620 K.m.n. inkomplett vetélés emboliával 
O0621 K.m.n. inkomplett vet. emboliával korai (betöltött 12. hétig) 
O0622 K.m.n. inkomplett vet. emboliával középidős 
O0630 K.m.n. inkomplett vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0631 K.m.n. inkomplett vet. egyéb és k.m.n. szöv. korai (bet. 12.hétig) 
O0632 K.m.n. inkomplett vet. egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0640 K.m.n. inkomplett vetélés szövődmény nélkül 
O0641 K.m.n. inkomplett vet. szövődmény nélkül korai (betöltött 12.hétig) 
O0642 K.m.n. inkomplett vet. szövődmény nélkül középidős 
O0650 K.m.n. komplett vetélés ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0651 K.m.n. komplett vet. ivarszervi és medencei fert. korai (bet.12.hétig) 
O0652 K.m.n. komplett vet. ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0660 K.m.n. komplett vetélés elhúzódó vagy igen bő vérzéssel 
O0661 K.m.n. komplett vet. elhúzódó vagy igen bő vérz. korai (bet.12.hétig) 
O0662 K.m.n. komplett vet. elhúzódó vagy igen bő vérz. középidős 
O0670 K.m.n. komplett vetélés emboliával 
O0671 K.m.n. komplett vet. emboliával korai (betöltött 12. hétig) 
O0672 K.m.n. komplett vet. emboliával középidős 
O0680 K.m.n. komplett vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0681 K.m.n. komplett vet. egyéb és k.m.n. szövőd. korai (betölt. 12.hétig) 
O0682 K.m.n. komplett vet. egyéb és k.m.n. szövőd. középidős 
O0690 K.m.n. komplett vetélés szövődmény nélkül 
O0691 K.m.n. komplett vet. szövődmény nélkül korai (betöltött 12. hétig) 
O0692 K.m.n. komplett vet. szövődmény nélkül középidős 
O0800 Vetélés, méhen kívüli és üszögterhesség utáni genitalis fertőzés 
O0801 Vetélés, méhen kívüli és üszögterh. utáni genitalis fert. korai(12.hét 
O0802 Vetélés, méhen kívüli és üszögterh. utáni genitalis fert. középidős 
O0810 Vetélés, méhen kívüli és üszögterhesség utáni elhúzódó vérzés 
O0811 Vetélés, méhen kívüli és üszögterh. utáni elh. vérzés korai (12.hétig) 
O0812 Vetélés, méhen kívüli és üszögterh. utáni elh. vérzés középidős 
O0820 Vetélést, méhen kívüli és üszögterhességet követő embolia 
O0821 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő embolia korai (12.hétig) 
O0822 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő embolia középidős 
O0830 Vetélést, méhen kívüli és üszögterhességet követő shock 
O0831 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő shock korai (12.hétig) 
O0832 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő shock középidős 
O0840 Vetélést, méhen kívüli és üszögterhességet követő veseelégtelenség 
O0841 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő veseelégt. korai(12.hétig) 
O0842 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő veseelégt. középidős 
O0850 Vetélést, méhen kívüli és üszögterhességet követő anyagcserezavarok 
O0851 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő anyagcserezav. korai 
O0852 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő anyagcserezav. középidős 
O0860 Kismed. szervek károsodása vetélés, méhenkívüli, üszögterhesség után 
O0861 Kismed. szervek károsodása vet.,méhenkívüli, üszögterh. után korai 
O0862 Kismed. szervek károsodása vet.,méhenkívüli, üszögterh. után középidős 
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O0870 Vetélést, méhen kívüli és üszögterhességet követő vénás szövődmények 
O0871 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő vénás szöv. korai(12.hétig 
O0872 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő vénás szöv. középidős 
O0880 Vetélést, méhen kívüli és üszögterhességgel követő egyéb szövődmények 
O0881 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő egyéb szöv. korai(12.hétig 
O0882 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő egyéb szöv. középidős 
O0890 Vetélést, méhen kívüli és üszögterhességet követő szövődmény, k.m.n. 
O0891 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő szöv. k.m.n. korai(12.héti 
O0892 Vetélést, méhen kívüli és üszögterh. követő szöv. k.m.n. középidős 
O1520 Eclampsia a gyermekágyban 
O7000 Első fokú gátrepedés 
O7010 Másodfokú gátrepedés a szülés alatt 
O7020 Harmadfokú gátrepedés a szülés alatt 
O7030 Negyedfokú gátrepedés a szülés alatt 
O7090 Szülés alatti gátsérülés, k.m.n. 
O7110 Méhrepedés a vajúdás alatt 
O7120 Méhkifordulás a szülés után 
O7130 Szülési méhnyakrepedés 
O7140 Szülési (önálló) magas hüvelyfalrepedés 
O7150 A kismedencei szervek egyéb szülési sérülése 
O7160 A medence izületeinek, és szalagjainak szülési károsodása 
O7170 Szülési medencei haematoma 
O7180 Egyéb meghatározott szülési sérülés 
O7190 Szülési sérülés, k.m.n. 
O7200 Vérzés a lepényi szakban 
O7210 Egyéb vérzés közvetlenül a szülés után 
O7220 Elhúzódó és másodlagos vérzés szülés után 
O7230 Szülés utáni véralvadási zavarok 
O7300 Lepényvisszamaradás vérzés nélkül 
O7310 Lepény vagy burkokrészletek visszamaradása vérzés nélkül 
O85H0 Gyermekágyi láz [sepsis puerperalis] 
O8600 Szülészeti műtéti sebfertőzés 
O8610 A genitalis traktus egyéb fertőzése szülés után 
O8620 A húgyutak egyéb fertőzései szülés után 
O8630 Az urogenitalis tractus egyéb fertőzései szülés után 
O8640 Ismeretlen eredetű lázas állapot szülés után 
O8680 Egyéb meghatározott gyermekágyi fertőzések 
O8700 Felületes thrombophlebitis a gyermekágyban 
O8710 Mélyvénás thrombosis a gyermekágyban 
O8720 Aranyér a gyermekágyban 
O8730 Agyi vénás thrombosis a gyermekágyban 
O8780 Egyéb, vénás szövődmények a gyermekágyban 
O8790 Vénás szövődmények a gyermekágyban, k.m.n. 
O8800 Légembolia szüléssel összefüggésben 
O8810 Magzatvíz embolia 
O8820 Thromboembolia szüléssel összefüggésben 
O8830 Septicus embolisatio szüléssel összefüggésben 
O8880 Egyéb, szülészeti embolia 
O8900 Az érzéstelenítés tüdőszövődményei a gyermekágy alatt 
O8910 Az érzéstelenítés cardiális szövődményei a gyermekágy alatt 
O8920 Az érzéstelenítés közp. idegrendszeri szövődményei a gyermekágy alatt 
O8930 Toxikus reakció helyi érzéstelenítéstől a gyermekágy alatt 
O8940 Spinalis-epiduralis érzéstelenítés okozta fejfájás a gyermekágy alatt 
O8950 Spinalis-epiduralis érzéstel. egyéb szövődményei a gyermekágy alatt 
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O8960 Sikertelen vagy nehéz intubatio a gyermekágy alatt 
O8980 Az érzéstelenítés egyéb szövődményei a gyermekágy alatt 
O8990 Anaesthesiologiai szövődmény a gyermekágy alatt, k.m.n. 
O9000 A császármetszés sebének szétválása 
O9010 A gát szülészeti sebének szétválása 
O9020 Szülészeti seb vérömlenye 
O9030 Cardiomyopathia a gyermekágyban 
O9040 Akut veseelégtelenség szülés után 
O9050 Thyreoditis szülés után 
O9080 A gyermekágy egyéb szövődményei, m.n.o. 
O9090 A gyermekágy szövődménye, k.m.n. 
O9100 A mellbimbó szüléshez társuló fertőzései 
O9110 Emlőtályog szüléshez társulva 
O9120 Nem gennyes emlőgyulladás szüléshez társulva 
O9200 Befordult emlőbimbó szüléshez társulva 
O9210 Repedezett emlőbimbó szüléshez társulva 
O9220 Az emlő egyéb és k.m.n. rendellenességei szüléshez társulva 
O9230 Agalactia 
O9240 Hypogalactia 
O9250 Supprimált lactatio 
O9260 Galactorrhoea 
O9270 A tejelválasztás egyéb és k.m.n. rendellenességei 
O95H0 Szülészeti halál ismeretlen okból 
O96H0 Halál bármely szülészeti okból > 42 nappal, de < egy évvel szülés után 
O9800 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gümőkór 
O9810 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló syphilis 
O9820 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gonorrhoea 
O9830 Egy.szex.úton terjedő terhességet-szülést-gy.ágyat komplikáló fertőzés 
O9840 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló vírushepatitis 
O9850 A terhességet, szülést, gyermekágyat komplikáló egyéb vírusbetegségek 
O9860 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló protozoon betegségek 
O9880 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. egyéb anyai fert.- parazitás betegség 
O9890 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. anyai k.m.n. fert.- paraz. betegségek 
O9900 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló anaemia 
O9910 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. vér-vérképzőszervi-immunr. betegségek 
O9930 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. mentális és idegrendszeri betegségek 
O9940 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. keringési rendszeri betegségek 
O9950 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló légzőrendszeri betegségek 
O9970 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló bőrbetegségek 
O9980 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló egyéb meghat. állapotok 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16940 Laparoscopia 
54962 Reconstructio et plastica sphincteris ani 
55410 Laparotomia explorativa 
56520 Petefészek eltávolítás - féloldali 
56530 Salpingo-oophorectomia - féloldali 
56540 Petefészek eltávolítás - kétoldali (castratio) 
56550 Salpingo-oophorectomia - kétoldali 
56570 Petefészek és a kürt összenövéseinek oldása 
56591 Detorquatio pedunculi ovarii 
56610 Salpingectomia - egyik oldalon 
56620 Salpingectomia - mindkét oldalon 
56650 Salpingectomia partialis 
56740 Méhnyak műtéti reconstructioja 
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56810 Myoma enucleatio 
56820 Amputatio supravaginalis corporis uteri s.Chrobak 
56830 Hysterectomia - hasi 
56910 Méhüregi idegentest eltávolítás 
57010 Colpotomia 
57060 Cervico-vaginalis fistula kiirtása 
57062 Recto  -vaginalis fistula kiirtása 
57160 Vulva és gát helyreállítása (trauma stb.) 
57561 Lepény retentio manuális kiürítése 
57570 Uterus ruptura ellátása 
57571 Cervix ruptura ellátása 
57592 Invertált uterus sebészi ellátása 
57593 Uterus űr tamponálása (szülészeti) 

  **** 14 677B Postpartum, post abortum betegségek műtét nélkül 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 677A csoportjában! 

  **** 14 6780 Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei laparoszkóppal 

BETEGSÉGEK 
O0000 Hasűri terhesség 
O0010 Kürtterhesség (tubaris abortus) 
O0020 Petefészek terhesség 
O0080 Egyéb méhen kívüli terhesség 
O0090 Méhen kívüli terhesség, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56518 Resectio ovarii         laparoscopica unilateralis 
56519 Resectio ovariorum laparoscopica bilateralis 
56521 Oophorektomia unilateralis laparoscopica 
56531 Salpingo-oophoprectomia laparoscopica unilateralis 
56541 Oophorectomia bilateralis laparoscopica 
56552 Salpingo-oophorectomia bilateralis laparoscopica 
56602 Salpingostomia unilat. laparoscopica 
56611 Salpingectomia laparoscopica unilateralis 
56622 Salpingectomia laparoscopica bilaterale 
56651 Salpingectomia partiale laparoscopica 
57435 Extrauterin garaviditas laparoscopos műtéte 
57442 Laparoscopos embryo aspiratio, salpingotomiából 
57502 Méhen kívüli terhességbe adott inj., UH vezérléssel 
57503 Méhen kívüli terhességbe adott inj., laparoscopos 

  **** 14 6790 Méhen kívüli (ectopias) terhesség műtétei laparotomiával 

BETEGSÉGEK 
O0000 Hasűri terhesség 
O0010 Kürtterhesség (tubaris abortus) 
O0020 Petefészek terhesség 
O0080 Egyéb méhen kívüli terhesség 
O0090 Méhen kívüli terhesség, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56510 Petefészek lokális kimetszése 
56513 Petefészek eltávolítás, részleges, egyik oldalon 
56514 Petefészek eltávolítás, részleges, mindkét oldalon 
56520 Petefészek eltávolítás - féloldali 
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56530 Salpingo-oophorectomia - féloldali 
56540 Petefészek eltávolítás - kétoldali (castratio) 
56550 Salpingo-oophorectomia - kétoldali 
56600 Salpingotomia 
56610 Salpingectomia - egyik oldalon 
56620 Salpingectomia - mindkét oldalon 
56650 Salpingectomia partialis 
57430 Operatio graviditatis intraabdominalis 

  **** 14 6800 Inkomplett vetélés műszeres befejezéssel 12 hétig 

BETEGSÉGEK 
N96H0 Habitualis vetélés 
O0210 Missed abortion 
O0300 Inkomplett spontán vetélés ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0301 Inkomplett spontán vet. ivarszervi és medencei fert. korai (12.hétig) 
O0310 Inkomplett spontán vetélés elhúzódó vagy bő vérzéssel 
O0311 Inkomplett spontán vetélés elhúzódó v.bő vérzéssel korai(bet.12hétig) 
O0320 Inkomplett spontán vetélés emboliával 
O0321 Inkomplett spontán vetélés emboliával korai (betölt. 12.hétig) 
O0330 Inkomplett spontán vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0331 Inkomplett spontán vetélés egyéb és k.m.n. szöv. korai (bet.12. hétig) 
O0340 Inkomplett spontán vetélés szövődmény nélkül 
O0341 Inkomplett spontán vetélés szövődmény nélkül korai (betölt. 12.hétig) 
O0350 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés ivarszervi-medencei fertőzéssel 
O0351 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés ivarszervi-med.-i fert.-sel korai 
O0360 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés elhúzódó vagy igen bő vérzéssel 
O0361 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés elhúzódó v.igen bő vérz. korai(12hét) 
O0370 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés emboliával 
O0371 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés emboliával korai(betölt. 12 hétig) 
O0380 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0381 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés egyéb és k.m.n. szöv. korai(bet.12hét 
O0390 Komplett vagy k.m.n. spontán vetélés szövődmény nélkül 
O0391 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés szövődmény nélkül korai (bet.12hétig) 
O0500 Inkomplett vetélés egyéb okból, ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0501 Inkomplett vet. egyéb okból, ivarszervi és medencei fert. korai(12hét) 
O0510 Inkomplett vetélés egyéb okból, elhúzódó vagy bő vérzéssel 
O0511 Inkomplett vet. egyéb okból, elhúzódó vagy bő vérz. korai (12 hétig) 
O0520 Inkomplett vetélés egyéb okból, emboliával 
O0521 Inkomplett vet. egyéb okból, emboliával korai (betöltött 12.hétig) 
O0530 Inkomplett vetélés egyéb okból, egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0531 Inkomplett vet. egyéb okból, egyéb és k.m.n. szöv. korai (12.hétig) 
O0540 Inkomplett vetélés egyéb okból, szövődmény nélkül 
O0541 Inkomplett vet. egyéb okból, szövődmény nélkül korai (12.hétig) 
O0550 Komplett vetélés egyéb okból, ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0551 Komplett vet. egyéb okból, ivarszervi és medencei fert. korai(12.hét) 
O0560 Komplett vetélés egyéb okból, elhúzódó vagy igen bő vérzéssel 
O0561 Komplett vet. egyéb okból, elhúzódó vagy igen bő vérz. korai(12.hétig) 
O0570 Komplett vetélés egyéb okból, emboliával 
O0571 Komplett vet. egyéb okból, emboliával korai (betöltöltött 12. hétig) 
O0580 Komplett vetélés egyéb okból, egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0581 Komplett vet. egyéb okból, egyéb és k.m.n. szöv. korai (bet.12.hétig) 
O0590 Komplett vetélés egyéb okból, szövődmény nélkül 
O0591 Komplett vet. egyéb okból, szövődmény nélkül korai (bet. 12. hétig) 
O0600 K.m.n. inkomplett vetélés ivarszervi és medencei fertőzéssel 
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O0601 K.m.n. inkomplett vet. ivarszervi és medencei fert. korai (12.hétig) 
O0610 K.m.n. inkomplett vetélés elhúzódó vagy bő vérzéssel 
O0611 K.m.n. inkomplett vet. elhúzódó vagy bő vérz. korai (bet. 12. hétig) 
O0620 K.m.n. inkomplett vetélés emboliával 
O0621 K.m.n. inkomplett vet. emboliával korai (betöltött 12. hétig) 
O0630 K.m.n. inkomplett vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0631 K.m.n. inkomplett vet. egyéb és k.m.n. szöv. korai (bet. 12.hétig) 
O0640 K.m.n. inkomplett vetélés szövődmény nélkül 
O0641 K.m.n. inkomplett vet. szövődmény nélkül korai (betöltött 12.hétig) 
O0650 K.m.n. komplett vetélés ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0651 K.m.n. komplett vet. ivarszervi és medencei fert. korai (bet.12.hétig) 
O0660 K.m.n. komplett vetélés elhúzódó vagy igen bő vérzéssel 
O0661 K.m.n. komplett vet. elhúzódó vagy igen bő vérz. korai (bet.12.hétig) 
O0670 K.m.n. komplett vetélés emboliával 
O0671 K.m.n. komplett vet. emboliával korai (betöltött 12. hétig) 
O0680 K.m.n. komplett vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0681 K.m.n. komplett vet. egyéb és k.m.n. szövőd. korai (betölt. 12.hétig) 
O0690 K.m.n. komplett vetélés szövődmény nélkül 
O0691 K.m.n. komplett vet. szövődmény nélkül korai (betöltött 12. hétig) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56899 Curettage uteri 
56903 Missed ab. befejezése 
56904 Curettage uteri propter subinvolutionem 
56905 Curettage-incomplett abortus után 
57522 Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése 

  **** 14 681C Középidős vetélés (spontán és művi) 

BETEGSÉGEK 
N96H0 Habitualis vetélés 
O0100 Klasszikus mola hydatidosa 
O0110 Inkomplett és részleges mola hydatidosa 
O0190 Mola hydatidosa, k.m.n. 
O0302 Inkomplett spontán vet. ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0312 Inkomplett spontán vetélés elhúzódó v.bő vérzéssel középidős 
O0322 Inkomplett spontán vetélés emboliával középidős 
O0332 Inkomplett spontán vetélés egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0342 Inkomplett spontán vetélés szövődmény nélkül középidős 
O0352 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés ivarszervi-med.-i fert.-sel középidős 
O0362 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés elhúzódó v.igen bő vérz. középidős 
O0372 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés emboliával középidős 
O0382 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0392 Komplett v. k.m.n. spon. vetélés szövődmény nélkül középidős 
O0402 Inkomplett művi vetélés ivarszervi és medencei fert.-sel középidős 
O0412 Inkomplett művi vetélés elhúzódó vagy bő vérzéssel középidős 
O0422 Inkomplett művi vetélés emboliával középidős 
O0432 Inkomplett művi vetélés egyéb és k.m.n. szövőd. középidős 
O0442 Inkomplett művi vetélés szövődmény nélkül középidős 
O0452 Komplett v. k.m.n. művi vet. ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0462 Komplett v. k.m.n. művi vet. elhúzódó v. igen bő vérz. középidős 
O0472 Komplett v. k.m.n. művi vet. emboliával középidős 
O0482 Komplett v. k.m.n. művi vet. egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0492 Komplett v. k.m.n. művi vet. szövődmény nélkül középidős 
O0502 Inkomplett vet. egyéb okból, ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0512 Inkomplett vet. egyéb okból, elhúzódó vagy bő vérz. középidős 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 493 

O0522 Inkomplett vet. egyéb okból, emboliával középidős 
O0532 Inkomplett vet. egyéb okból, egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0542 Inkomplett vet. egyéb okból, szövődmény nélkül középidős 
O0552 Komplett vet. egyéb okból, ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0562 Komplett vet. egyéb okból, elhúzódó vagy igen bő vérz. középidős 
O0572 Komplett vet. egyéb okból, emboliával középidős 
O0582 Komplett vet. egyéb okból, egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0592 Komplett vet. egyéb okból, szövődmény nélkül középidős 
O0602 K.m.n. inkomplett vet. ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0612 K.m.n. inkomplett vet. elhúzódó vagy bő vérz. középidős 
O0622 K.m.n. inkomplett vet. emboliával középidős 
O0632 K.m.n. inkomplett vet. egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
O0642 K.m.n. inkomplett vet. szövődmény nélkül középidős 
O0652 K.m.n. komplett vet. ivarszervi és medencei fert. középidős 
O0662 K.m.n. komplett vet. elhúzódó vagy igen bő vérz. középidős 
O0672 K.m.n. komplett vet. emboliával középidős 
O0682 K.m.n. komplett vet. egyéb és k.m.n. szövőd. középidős 
O0692 K.m.n. komplett vet. szövődmény nélkül középidős 
O2630 Vesz. terhesség méhen belüli fogamzásgátlóval hordott terhesség miatt 
O2680 Veszélyeztetett terhesség egyéb, ismert okok miatt 
O2800 Antenatalis szűrés során felfedezett haematologiai rendellenesség 
O2810 Antenatalis szűrés során felfedezett biokémiai rendellenesség 
O2820 Antenatalis szűrés során felfedezett cytologiai rendellenesség 
O2830 Antenatalis szűrés során ultrahang-lelet rendellenesség 
O2840 Antenatalis szűrés során radiologiai rendellenesség 
O2850 Antenatalis szűrés során felfedezett chromosoma és genetikai rendell. 
O2880 Antenatalis szűrés során felfedezett egyéb rendellenességek 
O2890 Antenatalis szűrés során felismert rendellenesség, k.m.n. 
O3400 Vesz. terhesség a méh veleszületett fejlődési rendellenessége miatt 
O3410 Veszélyeztetett terhesség a méhtest daganata miatt 
O3420 Veszélyeztetett terhesség a méhen végzett előzetes műtét miatt 
O3430 Veszélyeztetett terhesség méhnyak-elégtelenség miatt 
O3440 Veszélyeztetett terhesség a cervix egyéb rendellenességei miatt 
O3450 Veszélyeztetett terhesség a terhes méh egyéb rendellenességei miatt 
O3460 Veszélyeztetett terhesség a hüvely rendellenességei miatt 
O3470 Veszélyeztetett terhesség a vulva és a gát rendellenességei miatt 
O3480 Vesz. terhesség a kismedencei szervek egyéb rendellenességei miatt 
O3490 Vesz. terhesség a kismedencei szervek k.m.n. rendellenességei miatt 
O3500 Vesz. terhesség a magzati közp.idegrendszer fejlődési rendell. miatt 
O3510 Vesz. terhesség a magzat (gyanitott) chromosoma rendellenessége miatt 
O3520 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) örökletes betegsége miatt 
O3530 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) vírusbetegsége miatt 
O3540 Vesz. terhesség alkohol okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3550 Vesz. terhesség kábítószer okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3560 Vesz. terhesség a magzat ionizáló sugárzás okozta károsodása miatt 
O3570 Vesz. terhesség a magzat orvosi beavatk. okozta károsodása miatt 
O3580 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) egyéb károsodása miatt 
O3590 Vesz. terhesség a magzat k.m.n. rendellenessége vagy károsodása miatt 
O3600 Veszélyeztetett terhesség Rh isoimmunisatio miatt 
O3610 Veszélyeztetett terhesség egyéb vércsoport összeférhetetlenség miatt 
O3620 Veszélyeztetett terhesség magzati hydrops miatt 
O3630 Veszélyeztetett terhesség magzati hypoxia jelei miatt 
O3640 Veszélyeztetett terhesség intrauterin elhalás miatt 
O3650 Veszélyeztetett terhesség a magzat növekedési elmaradása miatt 
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O3660 Veszélyeztetett terhesség excesszív nagy magzati növekedés miatt 
O3670 Veszélyeztetett terhesség kihordott hasűri terhesség miatt 
O3680 Veszélyeztetett terhesség egyéb magzati szövődmény miatt 
O3690 Veszélyeztetett terhesség egyéb, k.m.n. magzati eltérés miatt 
O40H0 Hydramnion (polyhydramnion) 
O4100 Oligohydramnion 
O4110 Az amnionűr és a burkok fertőzése 
O4180 Egyéb a magzatvízzel és a burkokkal összefüggő ismert rendellenességek 
O4190 Egyéb a magzatvízzel és burkokkal összefüggő rendellenesség, k.m.n. 
O9800 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gümőkór 
O9810 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló syphilis 
O9820 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gonorrhoea 
O9830 Egy.szex.úton terjedő terhességet-szülést-gy.ágyat komplikáló fertőzés 
O9840 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló vírushepatitis 
O9850 A terhességet, szülést, gyermekágyat komplikáló egyéb vírusbetegségek 
O9860 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló protozoon betegségek 
O9880 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. egyéb anyai fert.- parazitás betegség 
O9890 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. anyai k.m.n. fert.- paraz. betegségek 
O9910 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. vér-vérképzőszervi-immunr. betegségek 
O9930 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. mentális és idegrendszeri betegségek 
O9940 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. keringési rendszeri betegségek 
O9950 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló légzőrendszeri betegségek 
O9960 Terhességet-szülést-gyermekágyat kompl. emésztőrendszeri betegségek 
O9970 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló bőrbetegségek 
O9980 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló egyéb meghat. állapotok 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
56902 Mola terhesség kiürítése 
57523 Prostaglandin feltöltés, középidős vetélésinductio 
57524 Rivanol (1-ezrelékes) feltöltés, középidős vetélésinductio 
57525 Oxytocin infusio, középidős vetélésinductio 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
56899 Curettage uteri 
56903 Missed ab. befejezése 
56904 Curettage uteri propter subinvolutionem 
56905 Curettage-incomplett abortus után 
57522 Gyógyszerrel végzett interruptio befejezése 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
57500 Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel 
57501 Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel 
57510 Interruptio vacuummal 
57520 Interruptio Hegar tágítással, curettage-al 
57521 Interruptio laminaria tágítással 

  **** 14 681D Interruptio aspirációs kürettel 12. hét előtt, altatással 

BETEGSÉGEK "A" 
O0200 Üres petezsák (blighted ovum) és nem-hydatidiform mola 
O0280 A fogamzás egyéb meghatározott rendellenes termékei 
O0290 A fogamzás egyéb rendellenes termékei, k.m.n. 
O0400 Inkomplett művi vetélés ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0401 Inkomplett művi vetélés ivarszervi és medencei fert.-sel korai(12.hét) 
O0410 Inkomplett művi vetélés elhúzódó vagy bő vérzéssel 
O0411 Inkomplett művi vetélés elhúzódó vagy bő vérzéssel korai (bet.12.hét) 
O0420 Inkomplett művi vetélés emboliával 
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O0421 Inkomplett művi vetélés emboliával korai (betöltött 12. hét) 
O0430 Inkomplett művi vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0431 Inkomplett művi vetélés egyéb és k.m.n. szövőd. korai (bet. 12.hét) 
O0440 Inkomplett művi vetélés szövődmény nélkül 
O0441 Inkomplett művi vetélés szövődmény nélkül korai (bet. 12.hét) 
O0450 Komplett vagy k.m.n. művi vetélés ivarszervi és medencei fertőzéssel 
O0451 Komplett v. k.m.n. művi vet. ivarszervi és medencei fert. korai(12hét) 
O0460 Komplett vagy k.m.n. művi vetélés elhúzódó vagy igen bő vérzéssel 
O0461 Komplett v. k.m.n. művi vet. elhúzódó v. igen bő vérz. korai (12.hét) 
O0470 Komplett vagy k.m.n. művi vetélés emboliával 
O0471 Komplett v. k.m.n. művi vet. emboliával korai (betöltött 12. hétig) 
O0480 Komplett vagy k.m.n. művi vetélés egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0481 Komplett v. k.m.n. művi vet. egyéb és k.m.n. szöv. korai(bet.12.hét) 
O0490 Komplett vagy k.m.n. művi vetélés szövődmény nélkül 
O0491 Komplett v. k.m.n. művi vet. szövődmény nélkül korai(bet. 12 hétig) 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
Z6400 Nem kívánt terhességből adódó gondok 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
57500 Terhességmegszakítás intraamnialis gyógyszerrel 
57501 Terhességmegszakítás extraamnialis gyógyszerrel 
57510 Interruptio vacuummal 
57520 Interruptio Hegar tágítással, curettage-al 
57521 Interruptio laminaria tágítással 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
56900 Terhesség-megszakítás nem orvosi indikációra 

ANAESTESIA KÓDOK "E" 
8889A Narcosis iv./im. első 15' 
8889B Maszkos inhalációs anesztézia első 30' 
8889C Inhalaciós anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra 
8889D Inhalaciós anesztézia laryngeális maszkkal 
8889E TIVA endotracheális intubációval első 1 óra 
8889F TIVA laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889G Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval első 1 óra 
8889H Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889J Ballanszírozott anesztézia maszkkal első 1 óra 
8889K Általános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval első 1 óra 
8889L Általános és regionális anesztézia kombinációja laryngeális maszkkal első 1 óra 
8889M TIVA maszkkal első 1 óra 
88940 Total iv. anesztézia (TIVA) első 1 óra 

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "E" ANAESTESIA) VAGY (ELEKTÍV ABORTUSZ ESETÉN "A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. ÉS "C" BEAV. ÉS "D" 
BEAV. ÉS "E" ANAESTESIA) 

  **** 14 6820 Fenyegető vetélés 

BETEGSÉGEK 
O2000 Fenyegető vetélés 
O2080 Egyéb vérzés a terhesség első három hónapjában 
O2090 Vérzés a terhesség első három hónapjában, k.m.n. 

  **** 14 6830 Fenyegető koraszülés 

BETEGSÉGEK 
O4700 Jóslófájások a befejezett 37. hét előtt 
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O4710 Jóslófájások a 37. terhességi héten vagy azután 
O4790 Jóslófájás, k.m.n. 

  **** 14 6831 Fenyegető koraszülés kezelése Tractocile-vel, a terhesség betöltött 24. hetétől a 33. hetéig 

BETEGSÉGEK "A" 
O4701 Jóslófájások a terhesség betöltött 24. hetétől a 33. hétig 

"4","5" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK "B" 
E0400 Nem-toxikus diffúz golyva 
E0410 Nem-toxikus pajzsmirigy göb 
E0420 Nem-toxikus többgöbös golyva 
E0480 Egyéb nem-toxikus golyva 
E0490 Nem-toxikus golyva, 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. 
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 
E1080 Insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
E1180 Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
E1280 Malnutritióhoz társuló cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
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 
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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 
E1380 Egyéb megjelölt cukorbaj k.m.n. szövődményekkel 
E1390 Egyéb megjelölt cukorbaj szövődmények nélkül 
E1400 Cukorbetegség k.m.n., comával 
E1410 Cukorbetegség k.m.n., ketoacidosissal 
E1420 Cukorbetegség k.m.n., veseszövődményekkel 
E1430 Cukorbetegség k.m.n., szemszövődményekkel 
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 
E1480 Cukorbetegség k.m.n., k.m.n. szövődményekkel 
E1490 Cukorbetegség k.m.n., szövődmények nélkül 
H4000 Zöldhályog gyanú 
H4010 Elsődleges nyílt-zugú zöldhályog 
H4020 Elsődleges zárt-zugú zöldhályog 
H4030 Szemsérülés okozta másodlagos zöldhályog 
H4040 Szemgyulladás okozta másodlagos zöldhályog 
H4050 A szem egyéb megbetegedéseihez társuló másodlagos zöldhályog 
H4060 Gyógyszerek okozta másodlagos zöldhályog 
H4080 Egyéb zöldhályog 
H4090 Zöldhályog, k.m.n. 
H4200 Zöldhályog endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségekben 
H4280 Zöldhályog máshova osztályozott betegségekben 
I1100 Hypertensiv szívbetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 
I1300 Hypertensiv szív- és vesebetegség (congestiv) szívelégtelenséggel 
I2010 Angina pectoris bizonyított koszorúér spasmussal 
I2480 Az ischaemiás szívbetegség egyéb formái 
I2490 Heveny ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 
I2500 Atheroscleroticusként megnevezett szív- és érrendszer betegség 
I2510 Atheroscleroticus szívbetegség 
I2550 Ischaemiás cardiomyopathia 
I2560 Néma szívizom-ischaemia 
I2580 Idült ischaemiás szívbetegség egyéb formái 
I2590 Idült ischaemiás szívbetegség, k.m.n. 
I4210 Hypertrophiás obstructiv cardiomyopathia 
I4220 Egyéb hypertrophiás cardiomyopathia 
I4700 Re-entry kamrai arrhythmia 
I4710 Supraventricularis tachycardia 
I4720 Kamrai tachycardia 
I4790 Paroxysmalis tachycardia, k.m.n. 
I4990 Szívritmuszavar, k.m.n. 
I5000 Pangásos szívelégtelenség 
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 
J81H0 Tüdővizenyő 
O2400 Terhesség előtt fennálló, inzulin függő cukorbetegség (IDDM) 
O2410 Terhesség előtt fennálló nem inzulin függő (NIDDM) cukorbetegség 
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O2420 Terhesség előtti, hiányos táplálkozással összefüggő cukorbetegség 
O2430 Terhesség előtt fennálló, k.m.n. típusú cukorbetegség 
O2440 Terhesség alatt jelentkező cukorbetegség (gestatiós diabetes) (GDM) 
O2490 Terhességgel szövődött cukorbetegség, k.m.n. 
O3000 Ikerterhesség 
O3010 Hármas ikerterhesség 
O3020 Négyes ikerterhesség 
O3080 Többes terhesség egyéb 
O3090 Többes terhesség, k.m.n. 
O3250 Veszélyezt. ikerterhesség fekvési és tartási rendellenességek miatt 
Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita) 
Q2450 A koszorúerek rendellenessége 
R7390 Hyperglycaemia, k.m.n. 
R9310 Szív-koszorúérkeringés diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
Z9221 Tartósan (jelenleg is) Digitális glikozid kezelésben részesülő beteg 
Z9222 Tartósan (jelenleg is) ß2-receptor blokkoló kezelésben részesülő beteg 
Z9223 Tartósan (jelenleg is) Xantin származékokkal történő kezelésben részesülő beteg 
Z9224 Tartósan (jelenleg is) Steroid származékokkal történő kezelésben részesülő beteg 
Z9225 Tartósan (jelenleg is) Diuretikumokkal történő kezelésben részesülő beteg 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
89600 Tractocile adása a megadott protokoll szerint (ß-mimetikumok adása) 

"A" DIAGN. ÉS ("B" DIAGN. "4","5" TÍPUSKÉNT VAGY "C" DIAGN. "V" TÍPUSKÉNT) ÉS "D" BEAV. 

  **** 14 6840 Egyéb antepartum betegségek 

BETEGSÉGEK 
N9820 Mesterséges megtermékenyítés kísérletéhez kapcsolódó szövődmények 
N9830 Embrióbeültetés kísérlete kapcsán adódó szövődmények 
N9880 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló egyéb, szövődmények 
N9890 Mesterséges megtermékenyítéshez társuló szövődmény, k.m.n. 
O0000 Hasűri terhesség 
O0010 Kürtterhesség (tubaris abortus) 
O0020 Petefészek terhesség 
O0080 Egyéb méhen kívüli terhesség 
O0090 Méhen kívüli terhesség, k.m.n. 
O0100 Klasszikus mola hydatidosa 
O0110 Inkomplett és részleges mola hydatidosa 
O0190 Mola hydatidosa, k.m.n. 
O0200 Üres petezsák (blighted ovum) és nem-hydatidiform mola 
O0280 A fogamzás egyéb meghatározott rendellenes termékei 
O0290 A fogamzás egyéb rendellenes termékei, k.m.n. 
O0700 Sikertelen terhességmegszakítás kismedencei és genitalis fertőzéssel 
O0701 Sikertelen terhességmegsz. kismedencei és genitalis fert. korai(12.hét 
O0702 Sikertelen terhességmegsz. kismedencei és genitalis fert. középidős 
O0710 Sikertelen terhességmegszakítás elhúzódó vagy erős vérzéssel 
O0711 Sikertelen terhességmegsz. elhúzódó vagy erős vérz. korai (12. hétig) 
O0712 Sikertelen terhességmegsz. elhúzódó vagy erős vérz. középidős 
O0720 Sikertelen terhességmegszakítás emboliával 
O0721 Sikertelen terhességmegszakítás emboliával korai (bet. 12. hétig) 
O0722 Sikertelen terhességmegszakítás emboliával középidős 
O0730 Sikertelen terhességmegszakítás egyéb és k.m.n. szövődményekkel 
O0731 Sikertelen terhességmegsz. egyéb és k.m.n. szöv. korai (bet.12. hétig) 
O0732 Sikertelen terhességmegsz. egyéb és k.m.n. szöv. középidős 
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O0740 Sikertelen terhességmegszakítás szövődmény nélkül 
O0741 Sikertelen terhességmegszakítás szöv. nélkül korai (bet.12.hétig) 
O0742 Sikertelen terhességmegszakítás szöv. nélkül középidős 
O0750 Sikertelenül megkísérelt egyéb és k.m.n. vetélés genitalis fertőzéssel 
O0751 Sikertelenül megkís. egyéb és k.m.n. vet. genitalis fert. korai(12.hét 
O0752 Sikertelenül megkís. egyéb és k.m.n. vet. genitalis fert. középidős 
O0760 Sikertelenül megkísérelt egyéb és k.m.n. vetélés elhúzódó vérzéssel 
O0761 Sikertelenül megkís. egyéb és k.m.n. vet. elhúzódó vérz. korai (12.hét 
O0762 Sikertelenül megkís. egyéb és k.m.n. vet. elhúzódó vérz. középidős 
O0770 Sikertelenül megkísérelt egyéb és k.m.n. vetélés emboliával 
O0771 Sikertelenül megkís. egyéb és k.m.n. vet. emboliával korai(12.hétig) 
O0772 Sikertelenül megkís. egyéb és k.m.n. vet. emboliával középidős 
O0780 Sikertelenül megkísérelt k.m.n. vetélés egyéb k.m.n. szövődményekkel 
O0781 Sikertelenül megkís. k.m.n. vetélés egyéb k.m.n. szöv. korai(12.hétig) 
O0782 Sikertelenül megkís. k.m.n. vetélés egyéb k.m.n. szöv. középidős 
O0790 Sikertelen egyéb és k.m.n. vetélés szövődmény nélkül 
O0791 Sikertelen egyéb és k.m.n. vetélés szöv. nélkül korai (12. hétig) 
O0792 Sikertelen egyéb és k.m.n. vetélés szöv. nélkül középidős 
O1000 Terhességet, szülést, gyermekágyat komplikáló elôzetes hypertonia 
O1010 Terh.gel, szüléssel, gyermekággyal szövődött hypertensiv szívbetegség 
O1011 Terh. hypertonia miatt kialak. hypertensiv szívbetegs. terhesség alatt 
O1020 Terh.gel, szüléssel, gyermekággyal szövődött hypertensiv vesebetegség 
O1021 Terh. hypertonia m. kialak. hypertensiv vesebeteg. a terhesség alatt 
O1030 Terh.gel, szüléssel, gyermekággyal szöv. hypertensiv vese- és szívbet. 
O1031 Terh. hypertonia m. kialak. hypertensiv vese-és szívbeteg. terh. alatt 
O1040 Terh.gel, szüléssel, gyermekággyal szövődött másodlagos magasvérnyomás 
O1090 Terh.gel, szüléssel, gyermekággyal szövődött k.m.n. magasvérnyomás 
O11H0 Terhesség előtt ismert magasvérnyomás, rárakódott fehérjevizeléssel 
O1200 Terhességi vizenyő 
O1210 Terhességi fehérjevizelés 
O1220 Terhességi vizenyő fehérjevizeléssel 
O13H0 Terhességi magasvérnyomás szignifikáns fehérjevizelés nélkül 
O1400 Középsúlyos praeeclampsia 
O1410 Súlyos praeeclampsia 
O1490 Praeeclampsia, k.m.n. 
O1500 Eclampsia a terhesség alatt 
O1510 Eclampsia a vajúdás alatt 
O1590 Eclampsia nem meghatározott időszakban 
O16H0 Anyai magasvérnyomás, k.m.n. 
O2100 Hyperemesis gravidarum 
O2110 Hyperemesis gravidarum anyagcserezavarral 
O2120 Hányás a terhesség második felében 
O2180 Egyéb a terhességet komplikáló hányás 
O2190 Terhességi hányás, k.m.n. 
O2200 Visszértágulat az alsó végtagon a terhesség alatt 
O2210 A genitalis vénatágulatok terhesség alatt 
O2220 Felületes visszérgyulladás a terhesség alatt 
O2230 Mélyvénás thrombosis a terhesség alatt 
O2240 Aranyér a terhesség alatt 
O2250 Agyi (sinus) thrombosis a terhesség alatt 
O2280 Egyéb, vénás szövődmények a terhesség alatt 
O2290 Vénás szövődmény terhesség alatt, k.m.n. 
O2300 A vese fertőzései terhességben 
O2310 A húgyhólyag fertőzései terhességben 
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O2320 A húgycső fertőzései a terhességben 
O2330 A húgyutak egyéb részeinek fertőzései a terhességben 
O2340 A húgyutak k.m.n. fertőzése terhességben 
O2350 A nemi szervek fertőzései terhességben 
O2390 Egyéb és k.m.n. urogenitalis fertőzés terhességben 
O25H0 Hiányos táplálkozás terhességben 
O2600 Veszélyeztetett terhesség túlzott súlygyarapodás miatt 
O2610 Csekély súlygyarapodás terhességben 
O2620 Veszélyeztetett terhesség szokványos vetélés miatt 
O2630 Vesz. terhesség méhen belüli fogamzásgátlóval hordott terhesség miatt 
O2640 Herpes gestationis 
O2650 Anyai hypotensiós syndroma 
O2660 Májbetegségek a terhesség alatt, szüléskor és a gyermekágyban 
O2670 Symphyseolysis a terhesség alatt, szüléskor és a gyermekágyban 
O2680 Veszélyeztetett terhesség egyéb, ismert okok miatt 
O2690 Veszélyeztetett terhesség, k.m.n. 
O2800 Antenatalis szűrés során felfedezett haematologiai rendellenesség 
O2810 Antenatalis szűrés során felfedezett biokémiai rendellenesség 
O2820 Antenatalis szűrés során felfedezett cytologiai rendellenesség 
O2830 Antenatalis szűrés során ultrahang-lelet rendellenesség 
O2840 Antenatalis szűrés során radiologiai rendellenesség 
O2850 Antenatalis szűrés során felfedezett chromosoma és genetikai rendell. 
O2880 Antenatalis szűrés során felfedezett egyéb rendellenességek 
O2890 Antenatalis szűrés során felismert rendellenesség, k.m.n. 
O3000 Ikerterhesség 
O3010 Hármas ikerterhesség 
O3020 Négyes ikerterhesség 
O3080 Többes terhesség egyéb 
O3090 Többes terhesség, k.m.n. 
O3100 Foetus papyraceus 
O3110 Továbbviselt többes terhesség valamely magzat korai vetélése után 
O3120 Továbbviselt többes terhesség magzat intrauterin elhalása után 
O3180 Többes terhesség egyéb szövődményei 
O3200 Veszélyeztetett terhesség változó fekvés miatt 
O3210 Veszélyeztetett terhesség medencevégű fekvés miatt 
O3220 Veszélyeztetett terhesség harántfekvés vagy ferdefekvés miatt 
O3230 Veszélyeztetett terhesség homlok- vagy arctartás miatt 
O3240 Veszélyezt. terhesség terminusban bemenet felett mozgó koponya miatt 
O3250 Veszélyezt. ikerterhesség fekvési és tartási rendellenességek miatt 
O3260 Veszélyeztetett terhesség vegyes fekvés (többes terhességben) miatt 
O3280 Veszélyezt. terhesség egyéb fekvési, tartási rendellenesség miatt 
O3290 Veszélyezt. terhesség k.m.n. fekvési és tartási rendellenesség miatt 
O3300 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó medence deformitás miatt 
O3310 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó egyaránt szűk medence miatt 
O3320 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó bemenetben szűk medence miatt 
O3330 Vesz. terhesség téraránytalanságot okozó kimenetben szűk medence miatt 
O3340 Veszélyeztetett terhesség anyai és magzati téraránytalanság miatt 
O3350 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó nagy magzat miatt 
O3360 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó hydrocephalus miatt 
O3370 Vesz.terhesség téraránytalanságot okozó egyéb magzati deformitás miatt 
O3380 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanságot okozó egyéb okból 
O3390 Veszélyeztetett terhesség téraránytalanság miatt, k.m.n. 
O3400 Vesz. terhesség a méh veleszületett fejlődési rendellenessége miatt 
O3410 Veszélyeztetett terhesség a méhtest daganata miatt 
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O3420 Veszélyeztetett terhesség a méhen végzett előzetes műtét miatt 
O3430 Veszélyeztetett terhesség méhnyak-elégtelenség miatt 
O3440 Veszélyeztetett terhesség a cervix egyéb rendellenességei miatt 
O3450 Veszélyeztetett terhesség a terhes méh egyéb rendellenességei miatt 
O3460 Veszélyeztetett terhesség a hüvely rendellenességei miatt 
O3470 Veszélyeztetett terhesség a vulva és a gát rendellenességei miatt 
O3480 Vesz. terhesség a kismedencei szervek egyéb rendellenességei miatt 
O3490 Vesz. terhesség a kismedencei szervek k.m.n. rendellenességei miatt 
O3500 Vesz. terhesség a magzati közp.idegrendszer fejlődési rendell. miatt 
O3510 Vesz. terhesség a magzat (gyanitott) chromosoma rendellenessége miatt 
O3520 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) örökletes betegsége miatt 
O3530 Veszélyeztetett terhesség a magzat (gyanított) vírusbetegsége miatt 
O3540 Vesz. terhesség alkohol okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3550 Vesz. terhesség kábítószer okozta (gyanított) magzati károsodás miatt 
O3560 Vesz. terhesség a magzat ionizáló sugárzás okozta károsodása miatt 
O3570 Vesz. terhesség a magzat orvosi beavatk. okozta károsodása miatt 
O3580 Vesz. terhesség a magzat (gyanított) egyéb károsodása miatt 
O3590 Vesz. terhesség a magzat k.m.n. rendellenessége vagy károsodása miatt 
O3600 Veszélyeztetett terhesség Rh isoimmunisatio miatt 
O3610 Veszélyeztetett terhesség egyéb vércsoport összeférhetetlenség miatt 
O3620 Veszélyeztetett terhesség magzati hydrops miatt 
O3630 Veszélyeztetett terhesség magzati hypoxia jelei miatt 
O3640 Veszélyeztetett terhesség intrauterin elhalás miatt 
O3650 Veszélyeztetett terhesség a magzat növekedési elmaradása miatt 
O3660 Veszélyeztetett terhesség excesszív nagy magzati növekedés miatt 
O3670 Veszélyeztetett terhesség kihordott hasűri terhesség miatt 
O3680 Veszélyeztetett terhesség egyéb magzati szövődmény miatt 
O3690 Veszélyeztetett terhesség egyéb, k.m.n. magzati eltérés miatt 
O40H0 Hydramnion (polyhydramnion) 
O4100 Oligohydramnion 
O4110 Az amnionűr és a burkok fertőzése 
O4180 Egyéb a magzatvízzel és a burkokkal összefüggő ismert rendellenességek 
O4190 Egyéb a magzatvízzel és burkokkal összefüggő rendellenesség, k.m.n. 
O4200 Időelőtti burokrepedés a szülés megindulása előtt 24 órán belül 
O4210 Időelőtti burokrepedés több mint 24 órával a szülés megindulása előtt 
O4220 Időelőtti burokrepedés, konzervatív kezeléssel 
O4290 Időelőtti burokrepedés, k.m.n. 
O4300 Placentalis transfusio syndromák 
O4310 A lepény fejlődési rendellenessége 
O4380 Egyéb lepényi rendellenességek 
O4390 Lepényi rendellenesség, k.m.n. 
O4400 Elöl fekvő lepény, vérzés nélkül 
O4410 Elöl fekvő lepény vérzéssel 
O4500 Korai lepényleválás véralvadási zavarral 
O4580 Egyéb korai lepényleválás 
O4590 Korai lepényleválás, k.m.n. 
O4600 Vérzés a szülés megindulása előtt, alvadászavarral 
O4680 Egyéb vérzés a szülés megindulás előtt 
O4690 Vérzés a szülés megindulása előtt, k.m.n. 
O48H0 Túlhordás 
O6100 Sikertelen gyógyszeres szülésindítás 
O6110 Sikertelen eszközös szülésindítás 
O6180 Egyéb sikertelen szülésindítás 
O6190 Sikertelen szülésindítás, k.m.n. 



 
 
 
 
 
502  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

O6200 Elsődleges fájásgyengeség 
O6210 Másodlagos fájásgyengeség 
O6220 Egyéb méhrenyheség 
O6240 Hypertoniás fájásgyengeség 
O6280 A szülőfájások egyéb rendellenességei 
O6290 A szülőfájások rendellenességei, k.m.n. 
O6300 Elhúzódó tágulási szak 
O6310 Elhúzódó kitolási szak 
O6320 A második, harmadik stb. magzat elhúzódó szülése többes szülés során 
O6390 Elhúzódó szülés, k.m.n. 
O6400 Elakadt szülés a magzati fej inkomplett rotatiója miatt 
O6410 Elakadt szülés medencevégű fekvés miatt 
O6420 Elakadt szülés arctartás miatt 
O6430 Elakadt szülés homloktartás miatt 
O6440 Elakadt szülés válltartás miatt 
O6450 Elakadt szülés az elöl fekvő rész mellett észlelt végtag miatt 
O6480 Elakadt szülés egyéb tartási és fekvési rendellenesség miatt 
O6490 Elakadt szülés tartási és fekvési rendellenesség miatt, k.m.n. 
O6500 Elakadt szülés deformált medence miatt 
O6510 Elakadt szülés általában szűk medence miatt 
O6520 Elakadt szülés bemenetben szűk medence miatt 
O6530 Elakadt szülés az üregben és a kimenetben szűk medence miatt 
O6540 Elakadt szülés a magzat és a medence téraránytalansága miatt, k.m.n. 
O6550 Elakadt szülés az anyai medence szerveinek rendellenessége miatt 
O6580 Elakadt szülés az anyai medence egyéb rendellenességei miatt 
O6590 Elakadt szülés az anyai medence rendellenessége miatt, k.m.n. 
O6600 Elakadt szülés váll dystocia miatt 
O6610 Elakadt szülés az ikrek összeakadása miatt 
O6620 Elakadt szülés szokatlanul nagy magzat miatt 
O6630 Elakadt szülés egyéb magzati rendellenességek miatt 
O6640 Sikertelen szülés, k.m.n. 
O6650 Sikertelenül alkalmazott vacuum extractio és fogóműtét, k.m.n. 
O6680 Egyéb meghatározott okból elakadt szülés 
O6690 Elakadt szülés, k.m.n. 
O6700 Szülés alatti vérzés alvadási zavarral 
O6780 Egyéb szülés alatti vérzés 
O6790 Szülés alatti vérzés, k.m.n. 
O6800 Vajúdás és szülés magzati szívfrekvencia anomáliával szövődve 
O6810 Vajúdás és szülés meconium tartalmú magzatvízzel szövődve 
O6820 Vajúdás-szülés magz. szívfrekv. anomáliával és meconiumos magzatvízzel 
O6830 Vajúdás és szülés a magzati stress biokémiai jeleivel szövődve 
O6880 Vajúdás és szülés a magzati stress egyéb jeleivel szövődve 
O6890 Vajúdás és szülés a magzati stresszel szövődve, k.m.n. 
O6900 Vajúdás és szülés előesett köldökzsinórral szövődve 
O6910 Vajúdás és szülés a nyakra csavarodott köldökzsinórral szövődve 
O6920 Vajúdás és szülés egyéb köldökzsinór csavarodással szövődve 
O6930 Vajúdás és szülés rövid köldökzsinórral szövődve 
O6940 Vajúdás és szülés elöl fekvő köldökerekkel szövődve 
O6950 Vajúdás és szülés a köldökzsinór érsérülésével szövődve 
O6980 Vajúdás és szülés egyéb köldökzsinór szövődményekkel 
O6990 Vajúdás és szülés köldökzsinór szövődményekkel, k.m.n. 
O7100 Méhrepedés a szülés megindulása előtt 
O7470 Sikertelen vagy nehéz intubatio a vajúdás és szülés alatt 
O7480 Az érzéstelenítés egyéb szövődményei a vajúdás és szülés alatt 
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O7490 Az érzéstelenítés szövődménye vajúdás és szülés alatt, k.m.n. 
O7500 Anyai distress a vajúdás és a szülés alatt 
O7510 Shock a vajúdás és szülés alatt vagy után 
O7520 Láz a vajúdás alatt m.n.o. 
O7531 Szívmegállás, agyi anoxia a vajudás alatt 
O7540 Szülészeti műtétekkel és eljárásokal összefüggő egyéb szövődmények 
O7550 Elhúzódó szülés burokrepesztés után 
O7560 Elhúzódó szülés spontán vagy k.m.n. burokrepedést követően 
O7570 Vaginalis szülés, előzetes császármetszés után 
O7580 A vajúdás és a szülés egyéb meghatározott szövődményei 
O7590 A vajúdás és szülés szövődménye, k.m.n. 
O9800 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gümőkór 
O9810 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló syphilis 
O9820 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló gonorrhoea 
O9830 Egy.szex.úton terjedő terhességet-szülést-gy.ágyat komplikáló fertőzés 
O9840 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló vírushepatitis 
O9850 A terhességet, szülést, gyermekágyat komplikáló egyéb vírusbetegségek 
O9860 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló protozoon betegségek 
O9880 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. egyéb anyai fert.- parazitás betegség 
O9890 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. anyai k.m.n. fert.- paraz. betegségek 
O9900 A terhességet, szülést és gyermekágyat komplikáló anaemia 
O9910 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. vér-vérképzőszervi-immunr. betegségek 
O9930 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. mentális és idegrendszeri betegségek 
O9940 Terh.get-szülést-gy.ágyat kompl. keringési rendszeri betegségek 
O9950 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló légzőrendszeri betegségek 
O9960 Terhességet-szülést-gyermekágyat kompl. emésztőrendszeri betegségek 
O9970 Terhességet-szülést-gyermekágyat komplikáló bőrbetegségek 
S3762 Terhes méh sérülése 
S3767 Placenta sérülése 
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**** Főcsoport: 15  Újszülöttek 

  ***  ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
P0410 Az anya által szedett gyógyszerek miatt érintett magzat, újszülött 
P1000 Subduralis vérzés szülési sérülés következtében 
P1010 Agyvérzés szülési sérülés következtében 
P1020 Agykamrai vérzés szülési sérülés következtében 
P1030 Lágyburok alatti vérzés szülési sérülés következtében 
P1040 Tentorium szakadás szülési sérülés következtében 
P1080 Egyéb koponyán belüli sérülés-vérzés szülési sérülés következtében 
P1090 Koponyán belüli sérülés-vérzés szülési sérülés következtében, k.m.n. 
P1100 Agyoedema szülési sérülés miatt 
P1110 Egyéb, szülési sérülés miatti agykárosodás 
P1120 Szülési sérülés miatti agysérülés, k.m.n. 
P1130 Az arcideg szülési sérülése 
P1140 Egyéb agyidegek szülési sérülése 
P1150 A gerinc és a gerincvelő szülési sérülése 
P1190 A központi idegrendszer szülési sérülése, k.m.n. 
P1300 A koponya törése szülési sérülés miatt 
P1310 A koponya egyéb szülési sérülése 
P1320 A combcsont szülési sérülése 
P1330 Egyéb hosszú csöves csontok szülési sérülése 
P1381 Szülési sérülés (Fractura ossis multiplex neonat.) 
P1420 A nervus phrenicus bénulása szülési sérülés miatt 
P1500 A máj szülési sérülése 
P1510 A lép szülési sérülése 
P1532 Traumás glaucoma szülési sérülés miatt 
P2000 A szülés megindulása előtt észlelt méhen belüli hypoxia 
P2010 Először a vajúdás és szülés alatt észlelt hypoxia 
P2100 Súlyos szülési apsphyxia 
P2200 Az újszülött respiratiós distress syndromája 
P2300 Vírus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2310 Chlamydia okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2320 Staphylococcus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2330 B-csoportú streptococcus okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2340 Escherichia coli okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2350 Pseudomonas okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2360 Egyéb baktériumok okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2361 Congenitalis pneumonia - Haemophylus influenzae 
P2362 Congenitalis pneumonia - Kelbsiella pneumoniae 
P2363 Congenitalis pneumonia - Mycoplasma 
P2364 Congenitalis pneumonia - Streptococcus, egyéb 
P2380 Egyéb kórokozók okozta veleszületett tüdőgyulladás 
P2390 Veleszületett tüdőgyulladás, k.m.n. 
P2400 Meconium aspiratio 
P2410 Magzatvíz és nyák aspiratio 
P2420 Vér aspiratiója újszülött korban 
P2430 Tej és regurgitált táplálék aspiratiója újszülött korban 
P2480 Egyéb újszülöttkori aspiratios syndromák 
P2490 Újszülöttkori aspiratios syndroma, k.m.n. 
P2491 Aspiratios pneumonia újszülöttkorban 
P2500 A perinatális időszakban kezdődött interstitialis emphysema 
P2510 Újszülött korban keletkezett pneumothorax 
P2520 Újszülött korban keletkezett pneumomediastinum 
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P2530 Újszülött korban keletkezett pneumopericardium 
P2580 Egyéb újszülöttkori interstitialis emphysemával kapcs. állapotok 
P2600 Újszülött korban keletkezett tracheo-bronchialis vérzés 
P2610 Újszülött korban keletkezett súlyos tüdővérzés 
P2680 Egyéb újszülött korban keletkezett tüdővérzések 
P2690 Újszülöttkori tüdővérzés, k.m.n. 
P2700 Wilson-Mikity syndroma 
P2710 Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia 
P2800 Elsődlegesen légtelen tüdő az újszülöttben 
P2810 Egyéb és k.m.n. atelectasia az újszülöttben 
P2820 Cyanoticus rohamok az újszülöttben 
P2850 Az újszülött légzési elégtelensége 
P2900 Szívelégtelenség az újszülöttben 
P2910 Újszülöttkori arrhythmia 
P2920 Az újszülött hypertoniája 
P2930 Perzisztáló foetalis keringés 
P2940 Átmeneti szívizom ischaemia az újszülöttben 
P2980 Egyéb cardiovascularis rendellenességek az újszülött korban 
P2990 Cardiovascularis rendellenesség az újszülött korban, k.m.n. 
P3500 Veleszületett rubeola syndroma 
P3510 Veleszületett cytomegalovirus fertőzés 
P3520 Veleszületett herpesvirus [herpes simplex] fertőzés 
P3530 Veleszületett vírushepatitis 
P3580 Egyéb veleszületett vírusbetegségek 
P3590 Veleszületett vírusbetegség, k.m.n. 
P3600 B-csoportú streptococcus sepsis az újszülöttben 
P3610 Más és k.m.n. streptococcusok okozta sepsis az újszülöttben 
P3620 Staphylococcus aureus okozta sepsis az újszülöttben 
P3630 Egyéb és k.m.n. staphylococcusok okozta sepsis az újszülöttben 
P3640 Escherichia coli okozta sepsis az újszülöttben 
P3650 Anaerobok okozta sepsis az újszülöttben 
P3680 Egyéb bakteriális sepsis az újszülöttben 
P3690 Újszülött bakteriális sepsise, k.m.n. 
P3700 Veleszületett gümőkór 
P3710 Veleszületett toxoplasmosis 
P3720 Újszülöttkori (disszeminált) listeriosis 
P3730 Veleszületett Malaria falciparum fertőzés 
P3740 Egyéb veleszületett malaria 
P3750 Újszülöttkori candida fertőzés 
P3780 Egyéb meghatározott veleszületett fertőző és parazitás betegségek 
P3781 Congenitalis varicella 
P3782 Congenitalis herpes infectio 
P5000 Magzati vérvesztés a vasa praeviából 
P5010 Magzati vérvesztés a megrepedt köldökzsinóron át 
P5020 Magzati vérvesztés a placentán át 
P5030 Vérvesztés az ikertestvérbe (foeto-foetalis) 
P5040 Vérvesztés az anyai keringésbe 
P5050 Magzati vérvesztés az ikertestvér elvágott köldökzsinórján keresztül 
P5080 Egyéb magzati vérveszteség 
P5090 Magzati vérveszteség, k.m.n. 
P5100 Masszív vérzés az újszülött köldökzsinórjából 
P5180 Az újszülött egyéb köldökzsinór-vérzése 
P5190 Az újszülött köldökzsinór-vérzése, k.m.n. 
P5200 I. fokú nem traumás agykamrai vérzés a magzatban és az újszülöttben 
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P5210 II. fokú nem traumás agykamrai vérzés a magzatban és az újszülöttben 
P5220 III. fokú nem traumás agykamrai vérzés a magzatban és az újszülöttben 
P5230 K.m.n. nem-traumás agykamrai vérzés a magzatban és az újszülöttben 
P5240 Agyállományi vérzés (nem traumás) a magzatban és az újszülöttben 
P5250 Subarachnoidealis vérzés (nem traumás) a magzatban és az újszülöttben 
P5260 Kisagyi és hátsó scala vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben 
P5280 Egyéb intracraniális vérzés (nem traumás) a magzatban, újszülöttben 
P5290 Intracraniális, nem traumás vérzés a magzatban és újszülöttben, k.m.n. 
P5430 Egyéb újszülöttkori gyomor-bél vérzés 
P5440 Újszülöttkori mellékvese vérzés 
P5500 A magzat és az újszülött Rh-isoimmunisatiója 
P5510 A magzat és az újszülött ABO isoimmunisatiója 
P5600 Hydrops foetalis isoimmunisatio következtében 
P5690 Hydrops foetalis egyéb és k.m.n. haemolyticus betegség következtében 
P5700 Magicterus isoimmunisatio következtében 
P5780 Egyéb, meghatározott magicterus 
P5790 Magicterus, k.m.n. 
P60H0 Disszeminált intravascularis coagulatio a magzatban és az újszülöttben 
P7600 Meconium "dugó" syndroma 
P7610 Az újszülött átmeneti bélelzáródása 
P7680 Egyéb meghatározott bélelzáródás az újszülöttben 
P7690 Újszülöttkori bélelzáródás, k.m.n. 
P77H0 Enterocolitis necrotisans a magzatban és az újszülöttben 
P7800 Újszülöttkori bélátfúródás 
P7810 Egyéb újszülöttkori hashártyagyulladás 
P8320 Nem haemolyticus betegség okozta hydrops foetalis 
P90H0 Újszülöttkori görcsök 
P9100 Újszülöttkori agyi ischaemia 
P9110 Újszülött szerzett periventricularis cystái 
P9120 Újszülöttkori agylágyulás 
P9130 Az újszülött cerebralis ingerlékenysége 
P9140 Újszülöttkori cerebralis depressio 
P9150 Újszülöttkori coma 
P9180 Az újszülött agyi állapotának egyéb meghatározott zavarai 
P9190 Az újszülött agyi állapotának zavara, k.m.n. 
P9210 Újszülöttkori regurgitatio és felöklendezés 
P9400 Átmeneti újszülöttkori myasthenia gravis 
P9600 Veleszületett veseelégtelenség 
P9630 Az újszülött tág koponyavarratai 
Q0000 Agyvelőhiány 
Q0010 Koponya- és gerinchasadék 
Q0100 Frontális agyvelősérv 
Q0110 Nasofrontalis agyvelősérv 
Q0120 Tarkótáji agyvelősérv 
Q0180 Egyéb helyen lévő agyvelősérv 
Q0190 Agyvelősérv, k.m.n. 
Q0300 A Sylvius-csatorna rendellenességei 
Q0310 A Magendie- és Luschka-nyílás atresiája 
Q0380 Egyéb veleszületett agyvelősérv 
Q0390 Veleszületett vízfejűség, k.m.n. 
Q0420 Előagyhiány 
Q0500 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűséggel 
Q0510 Gerinchasadék a mellkasi szakaszon, vízfejűséggel 
Q0520 Gerinchasadék az ágyéki szakaszon, vízfejűséggel 
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Q0530 Gerinchasadék a keresztcsonti szakaszon, vízfejűséggel 
Q0540 K.m.n. gerinchasadék vízfejűséggel 
Q0550 Gerinchasadék a nyaki szakaszon, vízfejűség nélkül 
Q0600 Gerincvelőhiány 
Q0610 Gerincvelő hypoplasia és dysplasia 
Q0640 Hydromyelia 
Q2000 Közös artériás törzs 
Q2010 Kettős kiszájadzású jobb kamra 
Q2020 Kettős kiszájadzású bal kamra 
Q2030 Nagyartériák teljes transpositiója 
Q2040 Egykamrájú szív 
Q2130 Fallot-tetralogia 
Q2200 A tüdőverőér billentyű atresiája 
Q2250 Ebstein-anomalia 
Q2260 Hypoplasiás jobb szív-syndroma 
Q2340 Hypoplasiás bal szív-syndroma 
Q2520 Az aorta veleszületett elzáródása 
Q2550 A tüdőverőér atresiája 
Q2620 A tüdővénák teljes transpositiója 
Q3910 A nyelőcső atresiája légcső-nyelőcső sipollyal 
Q3920 Veleszületett légcső-nyelőcső sipoly atresia nélkül 
Q4100 A patkóbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4110 Az éhbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4120 A csípőbél veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q4180 Vékonybél egyéb meghat.részeinek veleszül. hiánya-elzáródása-szűkülete 
Q4190 Vékonybél k.m.n. szakaszának veleszületett hiánya-elzáródása-szűkülete 
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 
Q4370 Perzisztáló cloaca 
Q4420 Az epeutak elzáródása 
Q4500 A hasnyálmirigy agenesise, aplasiája és hypoplasiája 
Q5170 Veleszületett utero-entero-urinaris sipoly 
Q6010 Mindkét vese agenesise 
Q6410 A húgyhólyag extrophiája 
Q6450 A hólyag és húgycső veleszületett hiánya 
Q8110 Epidermolysis bullosa lethalis 
Q9130 Edwards-syndroma, k.m.n. 
Q9170 Patau-syndroma, k.m.n. 
U9930 Infantilis spinalis laesio (ISL) 
U9940 Laesio cerebri non-progressiva 
U9950 Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis 
U9960 Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam 
U9970 Laesio cerebri progressiva epilepsiamque 
U9980 Laesio cerebri progressiva 

  ***  ÚJSZÜLÖTTKORI KÖZEPES PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
H3510 Koraszülöttek ideghártya elváltozása 
P1340 Kulcscsont törése szülési sérülés miatt 
P1380 Egyéb csontok szülési sérülése 
P1390 A csontok szülési sérülése, k.m.n. 
P1400 Erb-típusú bénulás szülési sérülés miatt 



 
 
 
 
 
508  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

P1410 Klumpke-típusú bénulás szülési sérülés miatt 
P1430 A kari idegfonat egyéb szülési sérülései 
P1520 A m. sternocleidomastoideus sérülése szülési sérülés miatt 
P1530 A szem szülési sérülése 
P1580 Egyéb, meghatározott szülési sérülések 
P2090 Intrauterin hypoxia, k.m.n. 
P2110 Enyhe és közepes fokú szülési asphyxia 
P2190 Szülési asphyxia, k.m.n. 
P2280 Az újszülött egyéb légzészavara 
P2290 Az újszülött légzészavara, k.m.n. 
P2780 Egyéb újszülöttkori krónikus tüdőbetegségek 
P2790 Újszülöttkorban keletkező krónikus tüdőbetegség, k.m.n. 
P2830 Az újszülött primer alvási apnoéja 
P2840 Egyéb apnoe az újszülöttben 
P2880 Egyéb jellegzetes légzési állapotok az újszülöttben 
P2890 Légzési állapot az újszülöttben, k.m.n. 
P3790 Veleszületett fertőző vagy parazitás betegség, k.m.n. 
P3920 A magzat intraamnialis fertőzése m.n.o. 
P3930 Az újszülött húgyúti fertőzése 
P3990 Az újszülött korra jellemző fertőzés, k.m.n. 
P53H0 A magzat és az újszülött vérzékenysége 
P5400 Újszülöttkori vérhányás 
P5410 Újszülöttkori melaena 
P5420 Újszülöttkori végbél vérzés 
P5810 Újszülöttkori sárgaság vérzés miatt 
P5820 Újszülöttkori sárgaság fertőzés miatt 
P5830 Újszülöttkori sárgaság polycythaemia miatt 
P5840 Az anyából átjutott vagy az újszülött gyógyszerei okozta sárgaság 
P5910 Epebesűrűsödéses (inspissatiós) syndroma 
P5920 Újszülöttkori sárgaság egyéb és k.m.n. eredetű májsejtkárosodástól 
P6120 Koraszülött anaemiája 
P6130 Veleszületett anaemia magzati vérvesztés miatt 
P6150 Átmeneti újszülöttkori neutropenia 
P6160 Egyéb átmeneti újszülöttkori véralvadási zavarok 
P6180 Egyéb meghatározott perinatális haematologiai rendellenességek 
P6190 Perinatális haematologiai rendellenesség, k.m.n. 
P7000 Gestatiós diabeteses anya gyermekének syndromája 
P7010 Cukorbeteg anya gyermekének syndromája 
P7020 Újszülöttkori diabetes mellitus 
P7080 Magzat, újszülött szénhidrát anyagcseréjének egyéb átmeneti rendell. 
P7090 Magzat, újszülött szénhidrát anyagcseréjének átmeneti rendell., k.m.n. 
P7100 Tehéntej hypocalcaemia újszülöttben 
P7110 Egyéb újszülöttkori hypocalcaemia 
P7400 Újszülöttek késői metabolikus acidosisa 
P7410 Az újszülött dehydratiója 
P7420 Az újszülött nátriumháztartásának zavarai 
P7430 Az újszülött káliumháztartásának zavarai 
P7620 Tejbesűrűsödés (inspissatio) okozta bélelzáródás 
P7820 Újszülöttkori vérhányás és vérszékelés a lenyelt anyai vér miatt 
P7830 Nem fertőzéses eredetű újszülöttkori hasmenés 
P8000 Hidegártalom syndroma 
P8080 Egyéb hypothermia az újszülöttben 
P8090 Az újszülött hypothermiája, k.m.n. 
P8100 Az újszülött környezeti okú túlmelegedése 
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P8190 Az újszülött hőszabályozásának zavarai, k.m.n. 
P8300 Sclerema neonatorum 
P8310 Újszülöttkori erythema toxicum 
P93H0 Reakciók és mérgezések a magzatnak és az újszülöttnek adott szerektől 
P9410 Veleszületett fokozott izomtónus 
P9420 Veleszületett csökkent izomtónus 
P9480 Az újszülött izomtónusának egyéb rendellenességei 
P9490 Az újszülött izomtónusának rendellenessége, k.m.n. 
P9610 Anyai kábítószer-fogyasztás miatt fellépő újszülötti elvonási tünetek 
P9620 Az újszülött kezelésére alkalm. szerektől kialakuló elvonási tünetek 
Q02H0 Kisfejűség 
Q0450 Megalencephalia 
Q0460 Veleszületett agyi cysták 
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. 
Q0620 A gerincvelő hasadéka (diastematomyelia) 
Q0700 Arnold-Chiari syndroma 
Q2050 Kóros pitvar-kamrai összeköttetés 
Q2100 Kamrai sövényhiány 
Q2110 Pitvari sövényhiány 
Q2120 Pitvar-kamrai sövényhiány 
Q2140 Aortopulmonalis septumdefectus 
Q2210 A tüdőverőér billentyű veleszületett szűkülete 
Q2220 A tüdőverőér billentyű veleszületett elégtelensége 
Q2240 A háromhegyű billentyű veleszületett szűkülete 
Q2300 Az aortabillentyű veleszületett szűkülete 
Q2310 Az aortabillentyű veleszületett elégtelensége 
Q2320 A kéthegyű billentyű veleszületett szűkülete 
Q2330 A kéthegyű billentyű veleszületett elégtelensége 
Q2420 Hárompitvarú szív 
Q2430 A tüdőverőér infundibularis szűkülete 
Q2440 Veleszületett subaorticus szűkület 
Q2450 A koszorúerek rendellenessége 
Q2460 Veleszületett pitvar-kamrai block 
Q2500 Nyitott ductus arteriosus 
Q2510 Coarctatio aortae 
Q2530 Aortaszűkület 
Q2560 A tüdőverőér szűkülete 
Q2600 A fő gyűjtőér veleszületett szűkülete 
Q2610 Perzisztáló bal véna cava superior 
Q2630 A tüdővénák részleges transpositiója 
Q2660 Sipoly a v. portae és májarteria között 
Q2700 A köldökverőér hiánya vagy hypoplasiája 
Q2710 A vesearteria veleszületett szűkülete 
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 
Q3000 Choana elzáródás 
Q3010 Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége 
Q3100 Gégehártya 
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Q3110 Veleszületett subglotticus szűkület 
Q3120 A gége csökkent fejlettsége 
Q3130 Gégesérv (laryngocele) 
Q3140 Veleszületett (gége eredetű) stridor 
Q3200 A légcső falának veleszületett lágyulása 
Q3220 Veleszületett hörgőlágyulás 
Q3230 Veleszületett hörgőszűkület 
Q3300 Veleszületett cystás tüdő 
Q3320 A tüdő sequestratiója 
Q3330 A tüdő hiánya (agenesise) 
Q3340 Veleszületett hörgőtágulat 
Q3360 A tüdő hypo- és dysplasiája 
Q3500 A keményszájpad kétoldali hasadéka 
Q3510 A keményszájpad egyoldali hasadéka 
Q3540 A lágy- és keményszájpad együttes kétoldali hasadéka 
Q3550 A lágy- és keményszájpad együttes egyoldali hasadéka 
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. 
Q3900 A nyelőcső atresiája sipoly nélkül 
Q3940 Nyelőcső-hártya 
Q3950 Veleszületett nyelőcsőtágulat 
Q4000 Veleszületett, hypertrophiás pylorus szűkület 
Q4010 Veleszületett hiatus-hernia 
Q4310 Hirschsprung-féle betegség 
Q4360 A végbél, végbélnyílás veleszületett sipolya 
Q4430 Az epeutak veleszületett szűkülete és stricturája 
Q5020 Veleszületett petefészek-csavarodás 
Q5220 Veleszületett végbél-hüvely sipoly 
Q6040 Mindkét vese hypoplasiája 
Q6060 Potter-syndroma 
Q6110 Polycystás vese, gyermekkori típus 
Q6120 Polycystás vese, felnőttkori típus 
Q6130 Polycystás vese, k.m.n. 
Q6140 Vese-dysplasia 
Q6150 Medullaris cystás vese 
Q6200 Veleszületett zsákvese (hydronephrosis) 
Q6210 A húgyvezeték atresiája és szűkülete 
Q6220 Veleszületett megaloureter 
Q6230 A vesemedence és húgyvezeték egyéb, elzáródással járó rendellenességei 
Q6240 A húgyvezeték agenesise 
Q6270 Veleszületett vesico-uretero-renalis reflux 
Q6430 A hólyagnyak és húgycső egyéb atresiája és szűkülete 
Q7500 Koponyavarratok veleszületett elcsontosodása (craniosynostosis) 
Q7720 Rövid borda syndroma 
Q7900 Veleszületett rekesz-sérv 
Q7930 Gastroschisis 
Q8030 Veleszületett hólyagos, ichthyoform erythroderma 
Q8100 Epidermolysis bullosa simplex 
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Q8120 Epidermolysis bullosa dystrophica 
Q8180 Egyéb bullosus epidermolysis 
Q8190 Epidermolysis bullosa, k.m.n. 
Q8600 Magzati alkohol-syndroma (torzulással) 
Q8610 Magzati hydantoin-syndroma 
Q8620 Warfarin okozta torzulás 
Q8910 A mellékvese veleszületett rendellenességei 
Q8920 Egyéb belső elválasztású mirigyek veleszületett rendellenességei 
Q8940 Összenőtt ikrek 
Q8970 Többszörös, m.n.o. veleszületett rendellenességek 
Q9140 Trisomia 13, meioticus, non-disjunctiós 
Q9150 Trisomia 13, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós) 
Q9160 Trisomia 13, translocatio 
Q9200 Teljes chromosoma trisomia, meioticus, non-disjunctiós 
Q9210 Teljes chromosoma trisomia, mosaicismus (mitoticus, non-disjunctiós) 
Q9300 Teljes chromosoma monosomia, meioticus, non-disjunctiós 
Q9310 Teljes chromosoma monosomia, mosaicismus, (mitoticus, non-dijunctiós) 
S2781 Krónikus mellűri haematoma 
S2910 Subleuralis mellűri haematoma 

  ***  ÚJSZÜLÖTTKORI EGYÉB PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
P1280 A hajas fejbőr egyéb sérülései 
P1480 A perifériás idegrendszer egyéb részeinek szülési sérülései 
P1490 A perifériás idegrendszer szülési sérülései, k.m.n. 
P1531 Conjunctiva vérzés szülési sérülés miatt 
P1540 Az arc szülési sérülése 
P1550 A külső nemi szervek szülési sérülése 
P1560 A bőralatti zsírszövet necrosisa szülési sérülés miatt 
P38H0 Az újszülött omphalitise enyhe vérzéssel vagy anélkül 
P3900 Újszülöttkori fertőző emlőgyulladás 
P3910 Újszülöttkori kötőhártya- és könnytömlő-gyulladás 
P3911 Conjunctivitis neonatorum - Chlamydia 
P3912 Dacryocystitis neonatorum k.m.n. 
P3940 A bőr újszülöttkori fertőzése 
P3980 Egyéb meghatározott újszülöttkori specifikus fertőzések 
P5450 Újszülöttkori bőrvérzés 
P5460 Újszülöttkori vaginalis vérzés 
P5480 Egyéb, meghatározott újszülöttkori vérzések 
P5800 Újszülöttkori sárgaság a bőr zúzódása miatt 
P5850 Újszülöttkori sárgaság a lenyelt anyai vér miatt 
P5880 Újszülöttkori sárgaság egyéb, meghatározott excesszív haemolysis miatt 
P5900 Koraszüléssel társult újszülöttkori sárgaság 
P5930 Anyatej-inhibitor okozta újszülöttkori sárgaság 
P5980 Újszülöttkori sárgaság egyéb meghatározott okok miatt 
P6100 Átmeneti újszülöttkori thrombocytopenia 
P6110 Újszülöttkori polycythaemia 
P6140 Egyéb veleszületett anaemiák, m.n.o. 
P7030 Iatrogen újszülöttkori hypoglycaemia 
P7040 Egyéb újszülöttkori hypoglycaemia 
P7120 Újszülöttkori hypomagnesaemia 
P7130 Újszülöttkori tetania calcium- vagy magnézium-hiány nélkül 
P7140 Átmeneti újszülöttkori hypoparathyreosis 
P7180 A calcium-magnézium anyagcsere egyéb átmeneti újszülöttkori rendell. 
P7200 Újszülöttkori struma, m.n.o. 
P7210 Átmeneti újszülöttkori hyperthyreosis 
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P7220 A pajzsmirigyműködés egyéb átmeneti újszülöttkori rendell. m.n.o. 
P7280 Egyéb meghatározott átmeneti újszülöttkori endocrin rendellenességek 
P7281 Neonatalis transitoricus hypoparathyreosis 
P7440 Az újszülött egyéb átmeneti elektrolit-zavarai 
P7450 Az újszülött átmeneti tyrosinaemiája 
P7480 Egyéb átmeneti anyagcsere zavarok az újszülöttben 
P7880 Egyéb meghatározott emésztőszervi rendellenességek, k.m.n. 
P8180 Az újszülött hőszabályozásának egyéb meghatározott zavarai 
P8330 A magzat, újszülött jellegzetes egyéb és nem meghatározott oedemája 
P8350 Veleszületett hydrocele 
P8360 Újszülött köldökpolypusa 
P8380 A kültakaró egyéb meghat., a magzatra-újszülöttre jellemző állapotai 
P9200 Újszülöttkori hányás 
P9230 Az újszülött alultáplálása 
P9250 Az újszülött szopási nehézsége 
P9280 Az újszülött egyéb táplálási problémái 
Q0020 Kisagyhiány 
Q0400 A kérgestest veleszületett rendellenességei 
Q0410 A szaglókaréj hiánya 
Q0430 Az agyvelőállomány csökkenésével járó egyéb állapotok 
Q0440 Dysplasia septo-optica 
Q0480 Az agy egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q0630 A cauda equina egyéb veleszületett rendellenességei 
Q0680 A gerincvelő egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
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. 
Q1300 Szivárványhártya-coloboma 
Q1310 Szivárványhártya hiány 
Q1320 A szivárványhártya egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1330 Veleszületett szaruhártya homály 
Q1340 A szaruhártya egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1350 Kék színű ínhártya 
Q1380 A szem elülső szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1390 A szem elülső szegmentjének veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q1400 Az üvegtest veleszületett rendellenességei 
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Q1410 Az ideghártya veleszületett rendellenességei 
Q1420 A látóidegfő veleszületett rendellenességei 
Q1430 Az érhártya veleszületett rendellenessége 
Q1480 A szem hátulsó szegmentjének egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1500 Veleszületett zöldhályog (glaucoma congenita) 
Q1580 A szem egyéb meghatározott rendellenességei 
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 
Q1700 Járulékos fül 
Q1780 A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q1800 Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő 
Q1810 Fül előtti üreg és tömlő 
Q1820 A kopoltyúív egyéb rendellenességei 
Q1830 Nyaki kúszóhártya 
Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q2060 A pitvari fülcsék isomerismusa 
Q2080 A szívüregek és összeköttetéseik egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2180 A szívsövények egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2190 A szívsövény veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2230 A tüdőverőér billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2280 A háromhegyű billentyű egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2290 A háromhegyű billentyű veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2380 Az aorta- és kéthegyű billentyűk egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2390 Az aorta- és kéthegyű billentyűk veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2400 Dextrocardia 
Q2410 Levocardia 
Q2480 A szív egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q2490 A szív veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2540 Az aorta egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2570 A tüdőverőér egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2580 A nagyartériák egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2590 A nagyartériák veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2640 A tüdővisszér beszájadzásának k.m.n. rendellenessége 
Q2650 A vena portae rendellenes beszájadzása 
Q2680 A nagyvénák egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2720 A vesearteria egyéb veleszületett rendellenességei 
Q2730 Perifériás arterio-venosus rendellenesség 
Q2740 Veleszületett visszértágulat 
Q2780 A perifériás érrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 
Q2790 A perifériás érrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q2800 A praecerebralis erek arteriovenosus rendellenessége 
Q2810 A praecerebralis erek egyéb rendellenességei 
Q2811 A precerebrális erek arteriovenosus rendellenessége a fej-nyak régióban 
Q2812 A precerebrális erek veleszületett vénás angiomája a fej-nyak régióban 
Q2830 Az agyi erek egyéb rendellenességei 
Q2880 A keringési szervrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendell. 
Q2890 A keringési szervrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q3020 Repedt, bevágott, hasadt orr 
Q3030 Veleszületett perforált orrsövény 
Q3080 Az orr egyéb veleszületett rendellenességei 
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Q3180 A gége egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3190 A gége veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q3210 A légcső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3240 A hörgő egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3310 Járulékos tüdőlebeny 
Q3350 Ectopiás szövet a tüdőben 
Q3380 A tüdő egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3400 Mellhártya-rendellenesség 
Q3410 Veleszületett mediastinalis cysta 
Q3480 A légzőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q3490 A légzőrendszer veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q3520 A lágyszájpad kétoldali hasadéka 
Q3530 A lágyszájpad 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 
Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q3810 Ankyloglossia 
Q3820 Nagynyelvűség (macroglossia) 
Q3830 A nyelv egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3840 A nyálmirigyek és vezetékeik veleszületett rendellenességei 
Q3850 A szájpad m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q3860 A száj egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3870 Garat-tasak 
Q3880 A garat egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura 
Q3960 Nyelőcső-gurdély 
Q3980 A nyelőcső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4020 A gyomor egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q4080 Tápcsatorna felső szakasza egyéb, meghatározott veleszületett rendell. 
Q4300 Meckel-gurdély 
Q4320 A vastagbél egyéb veleszületett működési rendellenességei 
Q4330 A bél veleszületett fixatiós rendellenességei 
Q4340 Bél-kettőzöttség 
Q4350 Ectopiás végbélnyílás 
Q4380 A belek egyéb, meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q4400 Epehólyag agenesia, aplasia és hypoplasia 
Q4410 Az epehólyag egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4440 Közös epevezeték (choledochus) cysta 
Q4450 Az epeutak egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4460 Tömlős májbetegség 
Q4470 A máj egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4510 Pancreas annulare 
Q4520 Veleszületett hasnyálmirigy-cysta 
Q4530 A hasnyálmirigy és vezetékének egyéb veleszületett rendellenességei 
Q4580 Az emésztőrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q5000 A petefészek veleszületett hiánya 
Q5010 Petefészek-tömlő (fejlődési rendellenességként) 
Q5030 A petefészek egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5040 A petevezeték embrionális tömlője 
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Q5050 A széles szalag (lig. latum) embrionális tömlője 
Q5060 A petevezeték és lig. latum egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5100 A méh agenesise, aplasiája 
Q5110 Kettős méh, a méhnyak és hüvely kettőzöttségével 
Q5120 A méh egyéb kettőzöttsége 
Q5130 Kétszarvú méh 
Q5140 Egyszarvú méh 
Q5150 A méhnyak agenesise és aplasiája 
Q5160 A méhnyak embrionális tömlője 
Q5180 A méh és méhnyak egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5200 A hüvely veleszületett hiánya 
Q5210 Kettőzött hüvely 
Q5230 Imperforált szűzhártya 
Q5240 A hüvely egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5250 A szeméremajkak összenövése 
Q5260 A csikló veleszületett rendellenessége 
Q5270 A szeméremtest egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5280 A női nemi szervek egyéb megjelölt veleszületett rendellenességei 
Q5300 Ectopiás here 
Q5310 Nem descendált here, egyoldali 
Q5320 Nem descendált here, kétoldali 
Q5400 Hypospadiasis a makkon 
Q5410 Hypospadiasis a penisen 
Q5420 Hypospadiasis a penisen és herezacskón 
Q5430 Hypospadiasis a gáton 
Q5440 Veleszületett erectio 
Q5480 Egyéb hypospadiasis 
Q5500 A here hiánya és aplasiája 
Q5510 A here és herezacskó hypoplasiája 
Q5520 A here és herezacskó egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5530 Az ondóvezeték atresiája 
Q5540 Az ondóvezeték-hólyag-mellékhere-prostata egyéb veleszül. rendell. 
Q5550 A hímvessző veleszületett hiánya és aplasiája 
Q5560 A hímvessző egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5580 A hím ivarszervek egyéb veleszületett rendellenességei 
Q5600 Hermaphroditismus m.n.o. 
Q5610 Hím pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5620 Női pseudohermaphroditismus m.n.o. 
Q5630 Pseudohermaphroditismus, k.m.n. 
Q5640 Bizonytalan neműség, k.m.n. 
Q6000 A vese egyoldali agenesise 
Q6030 Az egyik vese hypoplasiája 
Q6100 Veleszületett solitaer vesecysta 
Q6180 Egyéb cystás vesebetegségek 
Q6250 Kettős húgyvezeték 
Q6260 A húgyvezeték rendellenes helyzete 
Q6280 A húgyvezeték egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6300 Járulékos vese 
Q6310 Lebenyezett, összeolvadt és patkó vese 
Q6320 Ectopiás vese 
Q6330 Hyperplasiás és óriás vese 
Q6380 A vese egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q6400 Epispadiasis 
Q6420 Veleszületett hátsó húgycső billentyűk 
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Q6440 Urachus rendellenesség 
Q6460 Veleszületett hólyagdiverticulum 
Q6470 A hólyag és húgycső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6480 A húgyrendszer egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q6500 A csípő veleszületett egyoldali dislocatiója 
Q6510 A csípő veleszületett kétoldali dislocatiója 
Q6530 A csípő veleszületett egyoldali subluxatiója 
Q6540 A csípő veleszületett kétoldali subluxatiója 
Q6560 Instabil csípő 
Q6580 A csípő egyéb veleszületett deformitásai 
Q6600 Dongaláb (pes equinovarus) 
Q6610 Pes calcaneovarus 
Q6750 A gerinc veleszületett deformitása 
Q6760 Pectus excavatum 
Q6770 Pectus carinatum 
Q6780 A mellkas egyéb veleszületett deformitásai 
Q6800 A fejbiccentő izom veleszületett deformitása 
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 
Q7140 Az orsócsont megrövidülése 
Q7150 A singcsont megrövidülése 
Q7160 Rákolló-kéz 
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 
Q7410 A térd veleszületett rendellenessége 
Q7420 Az alsó végtag(-ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei 
Q7430 Arthrogryposis multiplex congenita 
Q7510 Dysostosis craniofacialis 
Q7520 Hypertelorismus 
Q7530 Nagyfejűség (macrocephalia) 
Q7540 Dysostosis mandibulofacialis 
Q7550 Dysostosis oculomandibularis 
Q7580 Az agy- és arckoponyacsontok egyéb meghatározott veleszül. rendell. 
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 
Q7700 A porcfejlődés hiánya (achondrogenesis) 
Q7740 A porcképződés hiánya (achondroplasia) 
Q7750 Dysplasia diastrophica 
Q7760 Chondroectodermalis dysplasia 
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Q7770 Spondyloepiphysealis dysplasia 
Q7780 Egyéb osteo-chondrodysplasia növekedési defektussal 
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 
Q7910 A rekeszizom egyéb veleszületett rendellenességei 
Q7920 Exomphalos 
Q7940 "Szilvakék has"-syndroma 
Q7950 A hasfal egyéb veleszületett rendellenességei 
Q8000 Ichthyosis vulgaris 
Q8010 X-chromosomához kötött ichthyosis 
Q8020 Lemezes ichthyosis 
Q8040 Harlequin-foetus 
Q8080 Egyéb veleszületett ichthyosis 
Q8200 Örökletes lymphoedema 
Q8210 Xeroderma pigmentosum 
Q8220 Mastocytosis 
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 
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 
Q8900 A lép veleszületett rendellenességei 
Q8980 Egyéb meghatározott veleszületett rendellenességek 
Q8990 Veleszületett rendellenesség, k.m.n. 
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 
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 
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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 
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 
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 
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 
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 
Q9900 46, XX/46, XY chimera 
Q9910 46, XX valódi hermaphrodita 
Q9920 Törékeny X-chromosoma 
Q9980 Egyéb meghatározott chromosoma-rendellenességek 
R95H0 Hirtelen csecsemőhalál syndroma 

  ***  ÚJSZÜLÖTTKORI JELENTŐS MŰTÉTEK 
12660 Szívkatéterezés alapvizsgálat 
12730 Szívkatéterezés, vénás percután behatolással 
12731 Szívkatéterezés, vénás feltárásos behatolással 
12740 Szívkatéterezés, vénás transseptális behatolással 
12750 Szívkatéterezés, egyéb artériás percután behatolással 
12751 Szívkatéterezés, artéria femorális behatolással 
12752 Szívkatéterezés, artéria brachiális behatolással 
12754 Szívkatéterezés, artériás feltárásos behatolással 
12780 Szívkatéterezés-transthoracalis behatolással 
14540 Biopsia hepatis percutanea 
16980 Ventriculoscopia, intracraniális 
18461 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vez 
33820 Kemoterápia általában 
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain 
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage 
50117 Subduralis haematoma eltávolítása 
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50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása 
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása 
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio 
50230 Ventriculo-atrialis     shunt beültetés 
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés 
50232 Ventriculo-cavalis      shunt beültetés 
50240 Ventricularis           shunt revisioja 
50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio 
50343 Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.műtét 
50361 Lumbo-peritonealis shunt 
52174 Choanalis atresia miatt végzett műtét 
52740 Szájüreg plasztikai helyreállítása 
52750 Lágyszájpadplasztika 
52751 Keményszájpadplasztika 
52752 Kemény- és lágyszájpadplasztika, egy ülésben 
52753 Szájpadrekonstrukció, előzetes műtét után 
52910 Exstirpatio cystae colli lateralis 
53114 Tracheostomia 
53344 Hörgőfistula zárása izomlebeny plasztikával 
53403 Thoracotomia explorativa 
53471 Sutura        diaphragmae 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53475 Duplicatio    diaphragmae 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
5356A Occl.def.septi intraatr.cordis c.implant.transvas. 
53574 Botall ligatura 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54091 Nyirokstruktúrák egyéb műtétei 
54210 Oesophagostomia cervicalis 
54270 Sutura oesophagei p. cervicalis 
54271 Sutura oesophagei p. thoracalis 
54273 Occlusio fistulae oesophago-trachealis/bronchialis 
54274 Cardioplastica 
54275 Occlusio fistulae / stomae oesophagei 
54276 Cardioplastica sec.Thal 
54512 Excisio ex intestino ten. 
54540 Resectio intestini tenui 
54541 Duodeno-duodenostomia 
54543 Ductus omphaloentericus vagy residuuma eltávolítás 
54550 Resectio intestini crassi 
54551 Haemicolectomia dextra 
54557 Resectio intestini crassi, anastomosis instrument. 
54560 Colectomia 
54570 Vékonybél anastomosis (bypass) 
54581 Ileo-transversostomia 
54590 Colo-colostomia 
54687 Reconstructio malrotationis intestinorum 
54688 Adhaesiolysis interintestinalis 
54701 Appendectomia et drainage 
54853 Megacolon congenitum definitiv műtéte 
54865 Magas/intermediaer recto-analis atresia def. műtéte 
5486A Rectoplastica posterior sagittalis sec.Pena 
54965 Reconstr.ani definitiv., alacsony atresia ani miatt 
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55125 Choledocho-enterostomia 
55160 Reconstr. duct. hepatici seu choledochi 
55168 Choledochus-cysta eltávolítás, epeút reconstructio 
55350 Reconstructio parietis abdominis 
55358 Gastroschisis műtéte 
55359 Omphalocele műtéte 
55380 Reconstr.herniae diaphr.transthor. sec. Belsey 
55390 Hernioplastica herniae intraabdominalis 
55511 Pyelotomia 
55520 Károsodott veseszövet enucleatioja 
55532 Vese pólusresectio 
55541 Nephrectomia radicalis 
55544 Graftectomia (vese) 
55570 Pyelon plast.et res.pyeloureteralis Andersen-Hynes 
55604 Ureteroendoscopos resectio 
55621 Ureterotomia, alsó szakasz 
55631 Ureter resectio + anastomosis 
55650 Ureterocutaneostomia 
55671 Anastomosis uretero-ureteralis termino-terminalis 
55672 Anastomosis uretero-ureteralis latero-lateralis 
55673 Revisio anastomosis ureteris 
5567A Neoimplantatio ureteris sec. Politano - Leadbetter 
5567B Neoimplantatio ureteris sec. Cohen 
5567D Mező-Boari plastica 
5567P Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis szájadékba 
55720 Epicystostoma behelyezés nyílt műtéttel 
55740 Húgyhólyag diverticulum intravesic. eltávolítása 
55751 Húgyhólyagfal resectio 
55784 Húgyhólyag sutura 
55786 Exstrophia vesicae urinariae definitiv műtéte 
55820 Húgycső congenitalis billentyű resectioja 
55980 Ureterkatéter felvezetés 
55983 Ureter strictura katéteres tágítása 
55985 Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés 
56111 Winkelmann f. hydrocele műtét 
56112 Hydrocele műtét 
56130 Scrotum és tunica vaginalis reconstructio 
56220 Semicastratio 
56231 Castratio 
56240 Orchidopexia 
56242 Exploratio testis inguinalis 
56303 Funiculocele resectio 
56310 Mellékhere cysta kiirtása 
56330 Epididymectomia 
56340 Detorquatio testis 
56342 Funiculus és mellékhere reconstructio 
56511 Ovarialis cysta eltávolítás (Bonney műtét) 
57062 Recto  -vaginalis fistula kiirtása 
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 
57900 Percutan tűzés 
57908 DHS synthesis 
5790A Ender szegezés 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57924 Csavarozás 
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57930 Repositio epiphyseos clausa 
58286 Syndactylia csontos szétválasztása, kézen 
5831L Achillotomia 
5831M Achillotomia capsulotomiamque posterior 
5831N Achillotomia capsulotomiamque posterior et mediale 
5831P Achillotomia+capsulotomia post.+med.+flexor tenot. 
5831R Achillot.+capsulot.post.+med.+talpi felszab.+talus 
58322 Baker-cysta eltávolítása 
58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis 
58328 Lágyrésztumor exstirpatio - széles 
58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis 
58400 Amputatio digiti manus 
58401 Amputatio digitorum manus 
58402 Amputatio digiti manus secondarius 
58450 Amputatio digiti pedis 
58981 Oldalsó inkomplett ajakhasadék zárása 
58982 Ajak és külső száj plastica, Le Mesurier szerint 
58983 Ajak és külső száj plastica, Millard  szerint 
58985 Ajak- és külső szájplasztika 
81070 Bronchoscopos idegentest eltávolítás 
81871 Számfeletti ujj eltávolítása 
81941 Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 1-10% 
81942 Égés vagy fagyott terület fedése kötéssel 10% felett 
81943 Égés fedése kötéssel 21-30% 
81944 Égés fedése kötéssel 31-40% 
81945 Égés fedése kötéssel 41-50% 
81946 Égés fedése kötéssel 51-60% 
81947 Égés fedése kötéssel 61% felett 
82051 Repositio obtecta fr. cruris 
87620 Hyperbaricus oxygen terápia 

  ***  ÚJSZÜLÖTTKORI KISEBB HASI BEAVATKOZÁSOK 
54330 Pyloromyotomia 
54410 Plastica pylori 
54411 Seromyotomia pylori 
54430 Sutura ventriculi seu duodeni 
54452 Invaginatio diverticuli ventriculi 
54500 Enterotomia 
54504 Ileotomia 
54541 Duodeno-duodenostomia 
54601 Anus praeternaturalis biluminalis 
54602 Antepositio colontos 
54611 Coecostomia 
54612 Transversostomia 
54613 Sigmoideostomia 
54620 Ileostomia 
54632 Jejunostomia 
54641 Stoma-correctio vékonybélen 
54642 Stoma-correctio vastagbélen 
54650 Stoma-zárás 
54662 Rectopexia 
54681 Desinvaginatio ileocoecalis 
54682 Desinvaginatio intestini crassi 
54700 Appendectomia 
54701 Appendectomia et drainage 
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54850 Sphincterectomia posterior sec. Bentley 
54901 Oncotomia perianalis 
54911 Exstirpatio fistulae ani 
54920 Exscisio fissurae ani 
54921 Kryo-fissurectomia analis 
54963 Reconstructio ani, incisio ani imperforati 
54996 Excisio condylomae perianalis 
55100 Cholecystostomia 
55118 Cholecystectomia laparoscopica 
55300 Hernioplastica inguinofemoralis 
55310 Hernioplastica inguinofemoralis c. implant. 
55320 Hernioplastica inguinofemoralis bilateralis 
55330 Hernioplastica inguinofem. bilat. c. implant. 
55340 Hernioplastica umbilicalis 
55350 Reconstructio parietis abdominis 
55410 Laparotomia explorativa 
55431 Resectio omenti maioris 
55505 Nephrostomia percutanea 
55507 Nephrostomia aperta 
55509 Nephrostomia circularis 
55533 Heminephrectomia 
55540 Nephrectomia 
55591 Vesetályog megnyitás, ignipunctio 

  **** 15 7110 Újszülött, születési súly 999 g alatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

  **** 15 7120 Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtéttel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ÚJSZÜLÖTTKORI JELENTŐS MŰTÉTEK 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY ÚJSZÜLÖTTKORI KISEBB HASI BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 15 7130 Újszülött, születési súly 1000-1499 g, jelentős műtét nélkül 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

  **** 15 7140 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtéttel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ÚJSZÜLÖTTKORI JELENTŐS MŰTÉTEK 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY ÚJSZÜLÖTTKORI KISEBB HASI BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 15 715Z Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét nélkül, súlyos problémával 

ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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  **** 15 7160 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét nélkül, közepes problémával 

ÚJSZÜLÖTTKORI KÖZEPES PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

(amennyiben a súlyos társult betegség feltételei nem teljesülnek) 

  **** 15 7170 Újszülött, születési súly 1500-1999 g, jelentős műtét nélkül, egyéb problémával 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

  **** 15 7180 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtéttel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ÚJSZÜLÖTTKORI JELENTŐS MŰTÉTEK 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY ÚJSZÜLÖTTKORI KISEBB HASI BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 15 719Z Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét nélkül súlyos problémával 

ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 15 7200 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét nélkül, közepes problémával 

ÚJSZÜLÖTTKORI KÖZEPES PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

(amennyiben a súlyos társult betegség feltételei nem teljesülnek) 

  **** 15 7210 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét nélkül, normális újszülött diagnózissal 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

  **** 15 7220 Újszülött, születési súly 2000-2499 g, jelentős műtét nélkül, egyéb problémával 

ÚJSZÜLÖTTKORI EGYÉB PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 15 7230 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtéttel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ÚJSZÜLÖTTKORI JELENTŐS MŰTÉTEK 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 15 7240 Újszülött, születési súly 2499 g felett, kisebb hasi műtéttel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS ÚJSZÜLÖTTKORI KISEBB HASI BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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  **** 15 7260 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, közepes problémával 

ÚJSZÜLÖTTKORI KÖZEPES PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

(amennyiben a súlyos társult betegség feltételei nem teljesülnek) 

  **** 15 7270 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, normális újszülött-diagnózissal 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

  **** 15 7280 Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül, egyéb problémával 

ÚJSZÜLÖTTKORI EGYÉB PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 15 7300 Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, helyben született 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z3800 Újszülött, szülés kórházban 
Z3830 Ikerszülött, szülés a kórházban 
Z3860 Többszörös iker, szülés a kórházban 

A HBCS CSAK AKKOR SZÁMOLHATÓ EL, HA EGYÉBKÉNT AZ ESET A KÖVETKEZŐ HBCS-K VALAMELYIKÉBE SOROLÓDNA BE: 7110, 
7120, 7130, 7140, 715Z, 7160, 7170, 7180, 719Z, 7230, 734Z, 735Z. 

  **** 15 7310 Újszülött, áthelyezve 5 napos kor előtt, máshol született 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z3810 Újszülött, szülés a kórházon kívül 
Z3820 Újszülött, egyes, születési hely, k.m.n. 
Z3840 Ikerszülött, szülés kórházon kívül 
Z3850 Ikerszülött, szülés helye, k.m.n. 
Z3870 Többszörös ikerszülött, szülés a kórházon kívül 
Z3880 Többszörös ikerszülés, szülés helye, k.m.n. 

A HBCS CSAK AKKOR SZÁMOLHATÓ EL, HA EGYÉBKÉNT AZ ESET A KÖVETKEZŐ HBCS-K VALAMELYIKÉBE SOROLÓDNA BE: 7110, 
7120, 7130, 7140, 715Z, 7160, 7170, 7180, 719Z, 7230, 734Z, 735Z. 

  **** 15 7330 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozicióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
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53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai  septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602 TEA LAD coronarian 
53603 TEA CX coronarian 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD  coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX   coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal  coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
53694 LAD  coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX   coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi  dextri  cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53760 Implantatio cordis arteficialis 
53761 Implantatio cordis arteficialis definitivus 
53829 Coarctatio aortae műtéte  /újszülött / 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök / Glenn, Fontan / 

  **** 15 7331 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 



 
 
 
 
 
526  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozicióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai  septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602 TEA LAD coronarian 
53603 TEA CX coronarian 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD  coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX   coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal  coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
53694 LAD  coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX   coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi  dextri  cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53760 Implantatio cordis arteficialis 
53761 Implantatio cordis arteficialis definitivus 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 527 

53829 Coarctatio aortae műtéte  /újszülött / 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök / Glenn, Fontan / 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "A" BEAV. ÉS "B" INT. IGAZ. ELJ. LEGALÁBB 5 NAPIG 

  **** 15 7332 Jelentős szív-érrendszeri műtétek újszülött korban, 5 napot meghaladó gépi lélegeztetéssel és NO 
adásával 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozicióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai  septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602 TEA LAD coronarian 
53603 TEA CX coronarian 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD  coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX   coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal  coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
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53694 LAD  coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX   coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi  dextri  cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53760 Implantatio cordis arteficialis 
53761 Implantatio cordis arteficialis definitivus 
53829 Coarctatio aortae műtéte  /újszülött / 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök / Glenn, Fontan / 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "C" 
87123 Gépi lélegeztetés NO-val (ellátási napban) 

A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "A" BEAV. ÉS ("B" ÉS "C" INT. IGAZ. ELJ. LEGALÁBB 5 NAPIG) 

  **** 15 734Z Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napot nem meghaladó 
gépi lélegeztetéssel 

ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 15 735Z Újszülött, születési súly 2499 g felett, jelentős műtét nélkül súlyos problémával, 5 napnál hosszabb gépi 
lélegeztetéssel 

ÚJSZÜLÖTTKORI SÚLYOS PROBLÉMA BETEGSÉGEI 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 16  Vér- és vérképzőrendszeri betegségek 

  **** 16 741C Lépműtétek 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54111 Lépszövet autotransplantatio 
54120 Splenotomia 
54121 Járulékos lép eltávolítása 
54130 Splenectomia 
54131 Resectio lienis 
54138 Splenectomia seu res. lienis laparoscopica 
54139 Splenectomia seu res.lienis laparosc.c.conversione 

  **** 16 7420 Vérképző szervek egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54061 Lymphadenectomia retroperitonealis bilateralis 
54063 Lymphadenectomia retroperitonealis debulking 
54064 Lymphadenectomia retroperitonealis salvage 
5406A Lymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 
5406B Relymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 

  **** 16 743K Szerzett aplasticus anaemia 

BETEGSÉGEK 
D6000 Krónikus szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6010 Átmeneti szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6080 Egyéb szerzett tisztán vörösvérsejt aplasiák 
D6090 Szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia k.m.n. 
D6110 Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia 
D6120 Aplasticus anaemia egyéb külső ok miatt 
D6130 Idiopathiás aplasticus anaemia 
D6180 Egyéb meghatározott aplasticus anaemiák 
D6190 Aplasticus anaemia k.m.n. 
D70H0 Agranulocytosis 

  **** 16 743L Szerzett súlyos aplasticus anaemia cyclosporin kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
D6000 Krónikus szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6010 Átmeneti szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6080 Egyéb szerzett tisztán vörösvérsejt aplasiák 
D6090 Szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia k.m.n. 
D6110 Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia 
D6120 Aplasticus anaemia egyéb külső ok miatt 
D6130 Idiopathiás aplasticus anaemia 
D6180 Egyéb meghatározott aplasticus anaemiák 
D6190 Aplasticus anaemia k.m.n. 
D70H0 Agranulocytosis 



 
 
 
 
 
530  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 4 NAPON ÁT) 
92202 Immunszuppresszív terápia, Cyclosporin kezeléssel 

  **** 16 743M Szerzett aplasticus anaemia antithymocyta-globulin kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
D6000 Krónikus szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6010 Átmeneti szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6080 Egyéb szerzett tisztán vörösvérsejt aplasiák 
D6090 Szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia k.m.n. 
D6110 Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia 
D6120 Aplasticus anaemia egyéb külső ok miatt 
D6130 Idiopathiás aplasticus anaemia 
D6180 Egyéb meghatározott aplasticus anaemiák 
D6190 Aplasticus anaemia k.m.n. 
D70H0 Agranulocytosis 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 11 NAPON ÁT) 
92201 Immunszuppresszív terápia, antithymocyta globulin kezeléssel 

A SZAKMAI PROTOKOLL SZABÁLYAI SZERINT 

  **** 16 744A Szerzett haemolyiticus anaemia vagy sarlósejtes krízis 

BETEGSÉGEK 
D5700 Sarlósejtes anaemia krízissel 
D5900 Gyógyszer okozta autoimmun haemolyticus anaemia 
D5910 Egyéb autoimmun haemolyticus anaemiák 
D5920 Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia 
D5930 Haemolyticus-uraemiás syndroma 
D5940 Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák 
D5950 Rohamokban jelentkező éjjeli haemoglobinuria [Marchiafava-Micheli] 
D5960 Egyéb külső ok okozta haemolysis miatti haemoglobinuria 
D5980 Egyéb szerzett haemolyticus anaemiák 
D5990 Szerzett haemolyticus anaemia, k.m.n. 

  **** 16 745A Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
D4600 Refractaer anaemia igazoltan sideroblastok nélkül 
D4610 Refractaer anaemia sideroblastokkal 
D4620 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal 
D4640 Refractaer anaemia, k.m.n. 
D5000 Vashiányos anaemia vérveszteségtől (krónikus) 
D5010 Sideropeniás dysphagia 
D5080 Egyéb vashiány anaemiák 
D5090 Vashiány anaemia k.m.n. 
D5100 B12-vitamin hiány anaemia intrinsic faktor hiány miatt 
D5110 Anaemia B12-vitamin szelektív felszívódási zavara miatt proteinuriával 
D5120 Transcobalamin-II hiány 
D5130 Egyéb vérszegénység étrendi B12-vitamin hiány miatt 
D5180 Egyéb B12-vitamin hiány miatti anaemia 
D5190 B12-vitamin hiány miatti anaemia, k.m.n. 
D5200 Folsavhiányos anaemia, táplálkozási 
D5210 Gyógyszer indukált folsavhiány anaemia 
D5280 Egyéb folsavhiány anaemiák 
D5290 Folsavhiány anaemia k.m.n. 
D5300 Fehérjehiány anaemia 
D5310 Egyéb megaloblastos anaemiák, m.n.o. 
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D5320 Scorbutos anaemia 
D5380 Egyéb meghatározott táplálkozási anaemiák 
D5390 Táplálkozási anaemia, k. n. m. 
D5500 Glucose-6-phosphat dehydrogenase [G6PD] hiány okozta anaemia 
D5510 A glutathion anyagcsere egyéb zavara miatti anaemia 
D5520 Glycolyticus enzimdefektusok miatti anaemia 
D5530 Anaemia a nucleotid anyagcsere zavarai miatt 
D5580 Egyéb anaemiák enzimhiány miatt 
D5590 Anaemia enzimhiány miatt, k.m.n. 
D5600 a-thalassaemia 
D5610 b-thalassaemia 
D5620 d-b-thalassaemia 
D5630 Thalassaemia jelleg 
D5640 Magzati haemoglobin öröklött fennmaradása [HPFH] 
D5680 Egyéb thalassaemiák 
D5690 Thalassaemia, k.m.n. 
D5710 Sarlósejtes anaemia krízis nélkül 
D5720 Kettős heterozygotás sarlósejtes zavarok 
D5730 Sarlósejtes jelleg 
D5780 Egyéb sarlósejtes rendellenességek 
D5800 Örökletes sphaerocytosis 
D5810 Örökletes elliptocytosis 
D5820 Egyéb haemoglobinopathiák 
D5880 Egyéb meghatározott örökletes haemolyticus anaemiák 
D5890 Örökletes haemolyticus anaemia, k.m.n. 
D6100 Constitutionalis aplasticus anaemia 
D6180 Egyéb meghatározott aplasticus anaemiák 
D62H0 Akut vérzés utáni anaemia 
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 
D6490 Anaemia k.m.n. 
D7400 Congenitalis methaemoglobinaemia 
D7480 Egyéb methaemoglobinaemiák 
D7490 Methaemoglobinaemia k.m.n. 
R71H0 Vörösvérsejt rendellenességek 
R72H0 Fehérvérsejt rendellenessége m.n.o. 

  **** 16 745B Vörösvértest egyéb rendellenességei 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 745A csoportjában! 

  **** 16 7460 Véralvadási rendellenességek 

BETEGSÉGEK 
D65H0 Disszeminált intravascularis coagulatio [defibrinatiós syndroma] 
D6800 Von Willebrand-betegség 
D6810 Örökletes XI-es faktor hiány 
D6820 Egyéb véralvadási faktorok örökletes hiánya 
D6830 Vérzéses zavarok keringő anticoagulansok miatt 
D6840 Szerzett véralvadási faktor hiány 
D6880 Egyéb meghatározott véralvadási defektusok 
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D6890 Véralvadási defektus k.m.n. 
D6900 Allergiás purpura 
D6910 Vérlemezkék minőségi rendellenességei 
D6920 Egyéb nem thrombocytopeniás purpura 
D6930 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 
D6940 Egyéb primaer thrombocytopenia 
D6941 Szerzett gátlótestes hemofília alv. fakt. és imm.suppr. kez. igénnyel 
D6950 Másodlagos thrombocytopenia 
D6960 Thrombocytopenia k.m.n. 
D6980 Egyéb meghatározott vérzéses állapotok 
D6990 Vérzéses állapot k.m.n. 

  **** 16 7470 Hemofília (VIII, IX faktor) 

BETEGSÉGEK 
D6600 Örökletes VIII-as faktor hiány 
D6601 Örökletes VIII-as faktor hiány következtében fellépő vérzéses állapot 
D6700 A IX-es faktor örökletes zavarai 
D6701 Örökletes IX-es faktor hiány következtében fellépő vérzéses állapot 

  **** 16 748D Mononuclearis phagocyta rendszer és az immunrendszer betegségei 

BETEGSÉGEK 
D71H0 Polymorphonuclearis neutrophilek functionális zavarai 
D7200 Leukocyták öröklött anomáliái 
D7280 Fehérvérsejtek egyéb meghatározott rendellenességei 
D7290 Fehérvérsejtek betegségei k. m. n 
D7600 Langerhans-sejt histiocytosis 
D7601 Langerhans-sejt histiocytosis solit. v. multipl. csont érintettséggel 
D7603 Langerhans-sejt histiocytosis egyéb szervek érintettségével 
D7609 Langerhans-sejt histiocytosis k.m.n. 
D7610 Haemophagocytás lymphohistiocytosis 
D7620 Fertőzéshez társult haemophagocytás syndroma 
D7630 Egyéb histiocytosis syndromák 
D8000 Örökletes hypoglammaglobulinaemia 
D8010 Nem familiaris hypogammaglobulinaemia 
D8020 Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya 
D8030 Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya 
D8040 Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya 
D8050 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett 
D8060 Antitest hiány norm. immunglobulin vagy hyperimmunoglobulinaemiával 
D8070 Csecsemőkori átmeneti hypogammaglobulinaemia 
D8080 Egyéb immunhiányok főként antitest defektusokkal 
D8090 Immunhiány főként antitest defektusokkal k.m.n. 
D8100 Súlyos kevert immunhiány [SCID] reticularis dysgenesissel 
D8110 Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony T- és B-sejt számmal 
D8120 Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony vagy normális B-sejt számmal 
D8130 Adenosin deaminase [ADA] hiány 
D8140 Nezelof-syndroma 
D8150 Purin nucleosid phorphorylase [PNP] hiány 
D8160 Major histocompatibilitási komplex [MHC] I. osztály hiánya 
D8170 Major histocompatibilitási komplex [MHC] II. osztály hiánya 
D8180 Egyéb kevert immunhiányok 
D8190 Kevert immunhiány k.m.n. 
D8200 Wiskott-Aldrich-syndroma 
D8210 Di George-syndroma 
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D8220 Immunhiány rövid-végtag állapottal 
D8230 Immunhiány Epstein-Barr vírusra adott örökletes defektív válasszal 
D8240 Hyperimmunoglobulin E [IgE] syndroma 
D8280 Immunhiány egyéb meghatározott főbb defektusokkal együtt 
D8290 Immunhiány főbb defektussal, k.m.n. 
D8300 Közönséges kevert immunhiány B-sejtszám és funkció abnormitásokkal 
D8310 Közönséges kevert immunhiány immunregulatiós T-sejt rendellenességgel 
D8320 Közönséges kevert immunhiány B- vagy T-sejt elleni autoantitestekkel 
D8380 Egyéb közönséges kevert immunhiány 
D8390 Közönséges kevert immunhiány k.m.n. 
D8400 Leukocyta adhesiv protein deficiencia 
D8410 Defektusok a komplement rendszerben 
D8480 Egyéb meghatározott immunhiányok 
D8490 Immunhiány k.m.n. 
D8910 Cryoglobulinaemia 
D8990 Immunrendszert érintő rendellenesség k.m.n. 
E3200 Persistáló thymus hyperplasia 
E3280 Thymus egyéb betegségei 
E3290 Thymusbetegség, k.m.n. 
I8810 Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist 
I8880 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás 
I8890 Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 
I8980 Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghat. nem fert. eredetű betegségei 
I8990 Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, nem fert. rendellenessége, k.m.n. 
Q8900 A lép veleszületett rendellenességei 

  **** 16 748F Egyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
D1990 Mesothelialis szövet, k.m.n. 
D3600 Nyirokcsomók jóindulatú daganata 
D7330 Léptályog 
D7340 Lépcysta 
D7350 Infarctus lienis 
I8910 Nyirokérgyulladás 
L0400 Akut nyirokcsomó-gyulladás az arcon, fejen, nyakon 
L0410 Akut nyirokcsomó-gyulladás a törzsön 
L0420 Akut nyirokcsomó-gyulladás a felső végtagon 
L0430 Akut nyirokcsomó-gyulladás az alsó végtagon 
L0480 Akut nyirokcsomó-gyulladás egyéb helyeken 
L0490 Akut nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 
S3600 A lép sérülése 

  **** 16 748G Egyéb vérképzőrendszeri betegségek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 748F csoportjában! 

  **** 16 7490 Primer immunhiányos állapotok intravénás immunglobulin szubsztitúciós kezelése 0-8 év között 

BETEGSÉGEK 
D8000 Örökletes hypoglammaglobulinaemia 
D8010 Nem familiaris hypogammaglobulinaemia 
D8030 Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya 
D8050 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett 
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D8060 Antitest hiány norm. immunglobulin vagy hyperimmunoglobulinaemiával 
D8070 Csecsemőkori átmeneti hypogammaglobulinaemia 
D8080 Egyéb immunhiányok főként antitest defektusokkal 
D8100 Súlyos kevert immunhiány [SCID] reticularis dysgenesissel 
D8110 Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony T- és B-sejt számmal 
D8120 Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony vagy normális B-sejt számmal 
D8150 Purin nucleosid phorphorylase [PNP] hiány 
D8160 Major histocompatibilitási komplex [MHC] I. osztály hiánya 
D8170 Major histocompatibilitási komplex [MHC] II. osztály hiánya 
D8180 Egyéb kevert immunhiányok 
D8200 Wiskott-Aldrich-syndroma 
D8300 Közönséges kevert immunhiány B-sejtszám és funkció abnormitásokkal 
D8310 Közönséges kevert immunhiány immunregulatiós T-sejt rendellenességgel 
D8320 Közönséges kevert immunhiány B- vagy T-sejt elleni autoantitestekkel 
D8380 Egyéb közönséges kevert immunhiány 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
92249 Immunglobulin kezelés (kezelési napban) 

  **** 16 7491 Primer immunhiányos állapotok intravénás immunglobulin szubsztitúciós kezelése 9-16 év között 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 7490 csoportjában! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 7490 csoportjában! 

  **** 16 7492 Primer immunhiányos állapotok intravénás immunglobulin szubsztitúciós kezelése 16 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 7490 csoportjában! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 7490 csoportjában! 

  **** 16 764Z Vér-, vérképző-, immunológiai rendszer betegségei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
D1990 Mesothelialis szövet, k.m.n. 
D3600 Nyirokcsomók jóindulatú daganata 
D4600 Refractaer anaemia igazoltan sideroblastok nélkül 
D4610 Refractaer anaemia sideroblastokkal 
D4620 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal 
D4640 Refractaer anaemia, k.m.n. 
D5000 Vashiányos anaemia vérveszteségtől (krónikus) 
D5010 Sideropeniás dysphagia 
D5080 Egyéb vashiány anaemiák 
D5090 Vashiány anaemia k.m.n. 
D5100 B12-vitamin hiány anaemia intrinsic faktor hiány miatt 
D5110 Anaemia B12-vitamin szelektív felszívódási zavara miatt proteinuriával 
D5120 Transcobalamin-II hiány 
D5130 Egyéb vérszegénység étrendi B12-vitamin hiány miatt 
D5180 Egyéb B12-vitamin hiány miatti anaemia 
D5190 B12-vitamin hiány miatti anaemia, k.m.n. 
D5200 Folsavhiányos anaemia, táplálkozási 
D5210 Gyógyszer indukált folsavhiány anaemia 
D5280 Egyéb folsavhiány anaemiák 
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D5290 Folsavhiány anaemia k.m.n. 
D5300 Fehérjehiány anaemia 
D5310 Egyéb megaloblastos anaemiák, m.n.o. 
D5320 Scorbutos anaemia 
D5380 Egyéb meghatározott táplálkozási anaemiák 
D5390 Táplálkozási anaemia, k. n. m. 
D5500 Glucose-6-phosphat dehydrogenase [G6PD] hiány okozta anaemia 
D5510 A glutathion anyagcsere egyéb zavara miatti anaemia 
D5520 Glycolyticus enzimdefektusok miatti anaemia 
D5530 Anaemia a nucleotid anyagcsere zavarai miatt 
D5580 Egyéb anaemiák enzimhiány miatt 
D5590 Anaemia enzimhiány miatt, k.m.n. 
D5600 a-thalassaemia 
D5610 b-thalassaemia 
D5620 d-b-thalassaemia 
D5630 Thalassaemia jelleg 
D5640 Magzati haemoglobin öröklött fennmaradása [HPFH] 
D5680 Egyéb thalassaemiák 
D5690 Thalassaemia, k.m.n. 
D5700 Sarlósejtes anaemia krízissel 
D5710 Sarlósejtes anaemia krízis nélkül 
D5720 Kettős heterozygotás sarlósejtes zavarok 
D5730 Sarlósejtes jelleg 
D5780 Egyéb sarlósejtes rendellenességek 
D5800 Örökletes sphaerocytosis 
D5810 Örökletes elliptocytosis 
D5820 Egyéb haemoglobinopathiák 
D5880 Egyéb meghatározott örökletes haemolyticus anaemiák 
D5890 Örökletes haemolyticus anaemia, k.m.n. 
D5900 Gyógyszer okozta autoimmun haemolyticus anaemia 
D5910 Egyéb autoimmun haemolyticus anaemiák 
D5920 Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia 
D5930 Haemolyticus-uraemiás syndroma 
D5940 Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák 
D5950 Rohamokban jelentkező éjjeli haemoglobinuria [Marchiafava-Micheli] 
D5960 Egyéb külső ok okozta haemolysis miatti haemoglobinuria 
D5980 Egyéb szerzett haemolyticus anaemiák 
D5990 Szerzett haemolyticus anaemia, k.m.n. 
D6000 Krónikus szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6010 Átmeneti szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia 
D6080 Egyéb szerzett tisztán vörösvérsejt aplasiák 
D6090 Szerzett tisztán vörösvérsejt aplasia k.m.n. 
D6100 Constitutionalis aplasticus anaemia 
D6110 Gyógyszer indukálta aplasticus anaemia 
D6120 Aplasticus anaemia egyéb külső ok miatt 
D6130 Idiopathiás aplasticus anaemia 
D6180 Egyéb meghatározott aplasticus anaemiák 
D6190 Aplasticus anaemia k.m.n. 
D62H0 Akut vérzés utáni anaemia 
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 
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D6480 Egyéb megjelölt anaemiák 
D6490 Anaemia k.m.n. 
D65H0 Disszeminált intravascularis coagulatio [defibrinatiós syndroma] 
D6600 Örökletes VIII-as faktor hiány 
D6601 Örökletes VIII-as faktor hiány következtében fellépő vérzéses állapot 
D6700 A IX-es faktor örökletes zavarai 
D6701 Örökletes IX-es faktor hiány következtében fellépő vérzéses állapot 
D6800 Von Willebrand-betegség 
D6810 Örökletes XI-es faktor hiány 
D6820 Egyéb véralvadási faktorok örökletes hiánya 
D6830 Vérzéses zavarok keringő anticoagulansok miatt 
D6840 Szerzett véralvadási faktor hiány 
D6880 Egyéb meghatározott véralvadási defektusok 
D6890 Véralvadási defektus k.m.n. 
D6900 Allergiás purpura 
D6910 Vérlemezkék minőségi rendellenességei 
D6920 Egyéb nem thrombocytopeniás purpura 
D6930 Idiopathiás thrombocytopeniás purpura 
D6940 Egyéb primaer thrombocytopenia 
D6941 Szerzett gátlótestes hemofília alv. fakt. és imm.suppr. kez. igénnyel 
D6950 Másodlagos thrombocytopenia 
D6960 Thrombocytopenia k.m.n. 
D6980 Egyéb meghatározott vérzéses állapotok 
D6990 Vérzéses állapot k.m.n. 
D70H0 Agranulocytosis 
D71H0 Polymorphonuclearis neutrophilek functionális zavarai 
D7200 Leukocyták öröklött anomáliái 
D7280 Fehérvérsejtek egyéb meghatározott rendellenességei 
D7290 Fehérvérsejtek betegségei k. m. n 
D7330 Léptályog 
D7340 Lépcysta 
D7350 Infarctus lienis 
D7400 Congenitalis methaemoglobinaemia 
D7480 Egyéb methaemoglobinaemiák 
D7490 Methaemoglobinaemia k.m.n. 
D7600 Langerhans-sejt histiocytosis 
D7601 Langerhans-sejt histiocytosis solit. v. multipl. csont érintettséggel 
D7603 Langerhans-sejt histiocytosis egyéb szervek érintettségével 
D7609 Langerhans-sejt histiocytosis k.m.n. 
D7610 Haemophagocytás lymphohistiocytosis 
D7620 Fertőzéshez társult haemophagocytás syndroma 
D7630 Egyéb histiocytosis syndromák 
D8000 Örökletes hypoglammaglobulinaemia 
D8010 Nem familiaris hypogammaglobulinaemia 
D8020 Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya 
D8030 Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya 
D8040 Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya 
D8050 Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett 
D8060 Antitest hiány norm. immunglobulin vagy hyperimmunoglobulinaemiával 
D8070 Csecsemőkori átmeneti hypogammaglobulinaemia 
D8080 Egyéb immunhiányok főként antitest defektusokkal 
D8090 Immunhiány főként antitest defektusokkal k.m.n. 
D8100 Súlyos kevert immunhiány [SCID] reticularis dysgenesissel 
D8110 Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony T- és B-sejt számmal 
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D8120 Súlyos kevert immunhiány [SCID] alacsony vagy normális B-sejt számmal 
D8130 Adenosin deaminase [ADA] hiány 
D8140 Nezelof-syndroma 
D8150 Purin nucleosid phorphorylase [PNP] hiány 
D8160 Major histocompatibilitási komplex [MHC] I. osztály hiánya 
D8170 Major histocompatibilitási komplex [MHC] II. osztály hiánya 
D8180 Egyéb kevert immunhiányok 
D8190 Kevert immunhiány k.m.n. 
D8200 Wiskott-Aldrich-syndroma 
D8210 Di George-syndroma 
D8220 Immunhiány rövid-végtag állapottal 
D8230 Immunhiány Epstein-Barr vírusra adott örökletes defektív válasszal 
D8240 Hyperimmunoglobulin E [IgE] syndroma 
D8280 Immunhiány egyéb meghatározott főbb defektusokkal együtt 
D8290 Immunhiány főbb defektussal, k.m.n. 
D8300 Közönséges kevert immunhiány B-sejtszám és funkció abnormitásokkal 
D8310 Közönséges kevert immunhiány immunregulatiós T-sejt rendellenességgel 
D8320 Közönséges kevert immunhiány B- vagy T-sejt elleni autoantitestekkel 
D8380 Egyéb közönséges kevert immunhiány 
D8390 Közönséges kevert immunhiány k.m.n. 
D8400 Leukocyta adhesiv protein deficiencia 
D8410 Defektusok a komplement rendszerben 
D8480 Egyéb meghatározott immunhiányok 
D8490 Immunhiány k.m.n. 
D8910 Cryoglobulinaemia 
D8990 Immunrendszert érintő rendellenesség k.m.n. 
E3200 Persistáló thymus hyperplasia 
E3280 Thymus egyéb betegségei 
E3290 Thymusbetegség, k.m.n. 
I8810 Idült nyirokcsomó-gyulladás, kivéve a mesenterialist 
I8880 Egyéb nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás 
I8890 Nem specifikus nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 
I8910 Nyirokérgyulladás 
I8980 Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, meghat. nem fert. eredetű betegségei 
I8990 Nyirokerek és nyirokcsomók egyéb, nem fert. rendellenessége, k.m.n. 
L0400 Akut nyirokcsomó-gyulladás az arcon, fejen, nyakon 
L0410 Akut nyirokcsomó-gyulladás a törzsön 
L0420 Akut nyirokcsomó-gyulladás a felső végtagon 
L0430 Akut nyirokcsomó-gyulladás az alsó végtagon 
L0480 Akut nyirokcsomó-gyulladás egyéb helyeken 
L0490 Akut nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 
Q8900 A lép veleszületett rendellenességei 
R71H0 Vörösvérsejt rendellenességek 
R72H0 Fehérvérsejt rendellenessége m.n.o. 
S3600 A lép sérülése 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 16 765Z Vérképző-, immunológiai rendszer műtétei súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54061 Lymphadenectomia retroperitonealis bilateralis 
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54063 Lymphadenectomia retroperitonealis debulking 
54064 Lymphadenectomia retroperitonealis salvage 
5406A Lymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 
5406B Relymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 
54111 Lépszövet autotransplantatio 
54120 Splenotomia 
54121 Járulékos lép eltávolítása 
54130 Splenectomia 
54131 Resectio lienis 
54138 Splenectomia seu res. lienis laparoscopica 
54139 Splenectomia seu res.lienis laparosc.c.conversione 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 17  Myeloproliferativ betegségek 

  ***  LYMPHOID DAGANATOS BETEGSÉGEK "A" 
C2610 Lép rosszindulatú daganata 
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7710 Intrathoracalis 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. 
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 
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 
C9110 Krónikus lymphocytás leukaemia 
C9120 Szubakut lymphocytás leukaemia 
C9130 Prolymphocytás leukaemia 
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C9140 Szőrös-sejtes leukaemia 
C9170 Egyéb lymphoid leukaemia 
C9190 Lymphoid leukaemia, k.m.n. 
C9210 Krónikus myeloid leukaemia 
C9220 Szubakut myeloid leukaemia 
C9230 Myeloid sarcoma 
C9270 Egyéb myeloid leukaemia 
C9290 Myeloid leukaemia k.m.n. 
C9310 Krónikus monocytás leukaemia 
C9320 Szubakut monocytás leukaemia 
C9370 Egyéb monocytás leukaemia 
C9390 Monocytás leukaemia, k.m.n. 
C9410 Krónikus erythraemia 
C9430 Hízósejtes leukaemia 
C9470 Egyéb meghatározott leukaemiák 
C9510 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia 
C9520 Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia 
C9570 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia 
C9590 Leukaemia, k.m.n. 
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. 
D45H0 Polycythaemia vera 
D4630 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval 
D4670 Egyéb myelodysplasiás syndromák 
D4690 Myelodysplasiás syndroma, k.m.n. 
D4700 Bizonytalan természetű histiocytás és hízósejtes daganatok 
D4710 Idült myeloproliferativ betegség 
D4720 Monoclonalis gammopathia 
D7210 Eosinophilia 
D7500 Familiaris erythrocytosis 
D7520 Essentialis thrombocytosis 

  ***  LEUKAEMIÁK "B" 
C9100 Heveny lymphoblastos leukaemia 
C9101 Heveny lymphoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9102 Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás 
C9150 Felnőttkori T-sejtes leukaemia 
C9200 Akut myeloid leukaemia 
C9201 Akut myeloid leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9202 Akut myeloid leukaemia, magas malignitás 
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 
C9300 Akut monocytás leukaemia 
C9301 Akut monocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9302 Akut monocytás leukaemia, magas malignitás 
C9400 Akut erythraemia és erythroleukaemia 
C9401 Akut erythraemia és erythroleukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9402 Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás 
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C9420 Akut megakaryoblastos leukaemia 
C9421 Akut megakaryoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9422 Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás 
C9440 Akut panmyelosis 
C9450 Akut myelofibrosis 
C9500 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia 
C9501 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9502 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás 

  ***  KEMOTERÁPIA I. "C" 
76841 Kemoterápiás protokoll, inductio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
76861 Kemoterápiás protokoll, inductio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
76891 Kemoterápiás protokoll, cytoreduktív előf. AML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
76911 Kemoterápia, inductio II AML-ben 18 év alatt protokoll szerint (01. fázis) 
76921 Kemoterápia, intensificatio AML-ben protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
78871 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
78872 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (02. fázis) 
78873 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (03. fázis) 
78874 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (04. fázis) 
78875 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (05. fázis) 
78876 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (06. fázis) 
78877 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (07. fázis) 
78878 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (08. fázis) 
78879 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (09. fázis) 
7887A Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (10. fázis) 
7887B Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (11. fázis) 
7887C Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (12. fázis) 

  ***  KEMOTERÁPIA II. "D" 
76091 Kemoterápia, HR-1 block protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76101 Kemoterápia, HR-2 block protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76111 Kemoterápia, HR-3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76141 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76142 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (02. fázis) 
76143 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (03. fázis) 
76144 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (04. fázis) 
76145 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (05. fázis) 
76146 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (06. fázis) 
76147 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (07. fázis) 
76148 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (08. fázis) 
76149 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (09. fázis) 
7614A Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (10. fázis) 

  ***  KEMOTERÁPIA III. "E" 
76021 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "B" verzió szerint (01. fázis) 
76022 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "B" verzió szerint (02. fázis) 
76031 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "A" verzió szerint (01. fázis) 
76041 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "B" verzió szerint (01. fázis) 
76042 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "B" verzió szerint (02. fázis) 
76043 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "B" verzió szerint (03. fázis) 
76591 Kemoterápia, AME protokoll szerint (01. fázis) 
76611 Kemoterápia, B-ALL "B" block protokoll szerint (01. fázis) 
76631 Kemoterápia, BISHOP protokoll szerint (01. fázis) 
76641 Kemoterápia, BISHOP/B protokoll szerint (01. fázis) 
76701 Kemoterápia, FLAG/A protokoll szerint (01. fázis) 
76711 Kemoterápia, FLAG Mitoxanthronnal (FLANG) protokoll szerint (01. fázis) 
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76721 Kemoterápia, FLAG Idarubicinnel (FLAG IDA) protokoll szerint (01. fázis) 
76731 Kemoterápia, HAM/A protokoll szerint (01. fázis) 
76741 Kemoterápia, HAM/B protokoll szerint (01. fázis) 
76751 Kemoterápia, HAM/C protokoll szerint (01. fázis) 
76761 Kemoterápia, HDA/A protokoll szerint (01. fázis) 
76762 Kemoterápia, HDA/A protokoll szerint (02. fázis) 
76763 Kemoterápia, HDA/A protokoll szerint (03. fázis) 
76771 Kemoterápia, HDA/B protokoll szerint (01. fázis) 
76772 Kemoterápia, HDA/B protokoll szerint (02. fázis) 
76773 Kemoterápia, HDA/B protokoll szerint (03. fázis) 
76774 Kemoterápia, HDA/B protokoll szerint (04. fázis) 
76801 Kemoterápia, S-HAM/A protokoll szerint (01. fázis) 
76802 Kemoterápia, S-HAM/A protokoll szerint (02. fázis) 
76811 Kemoterápia, S-HAM/B protokoll szerint (01. fázis) 
76812 Kemoterápia, S-HAM/B protokoll szerint (02. fázis) 
76852 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (02. fázis) 
76854 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (04. fázis) 

  ***  KEMOTERÁPIA IV. "F" 
76011 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (01. fázis) 
76012 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (02. fázis) 
76013 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (03. fázis) 
76014 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (04. fázis) 
76051 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "C" verzió szerint (01. fázis) 
76052 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "C" verzió szerint (02. fázis) 
76061 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (01. fázis) 
76062 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (02. fázis) 
76063 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (03. fázis) 
76064 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (04. fázis) 
76071 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (01. fázis) 
76072 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (02. fázis) 
76073 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (03. fázis) 
76074 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (04. fázis) 
76075 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (05. fázis) 
76511 Kemoterápia, 3+7/A Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76521 Kemoterápia, 3+7/B Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76531 Kemoterápia, 3+7/C Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76541 Kemoterápia, 3+7/D Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76551 Kemoterápia, 3+7/E Mitoxanthron protokoll szerint (01. fázis) 
76561 Kemoterápia, 3+7/F Mitoxanthron protokoll szerint (01. fázis) 
76571 Kemoterápia, 3+7/G Idarubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76581 Kemoterápia, 3+7/H Idarubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76601 Kemoterápia, B-ALL "A" block protokoll szerint (01. fázis) 
76621 Kemoterápia, B-ALL (előfázis) protokoll szerint (01. fázis) 
76651 Kemoterápia, DAV/A protokoll szerint (01. fázis) 
76661 Kemoterápia, DAV/B protokoll szerint (01. fázis) 
76671 Kemoterápia, DAV/C protokoll szerint (01. fázis) 
76681 Kemoterápia, DAV/D protokoll szerint (01. fázis) 
76691 Kemoterápia, DAV/E protokoll szerint (01. fázis) 
76781 Kemoterápia, ICE protokoll szerint (01. fázis) 
76791 Kemoterápia, MACE protokoll szerint (01. fázis) 
76821 Kemoterápia, TAD/A protokoll szerint (01. fázis) 
76831 Kemoterápia, VAPA protokoll szerint (01. fázis) 
76851 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (01. fázis) 
76853 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (03. fázis) 
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  **** 17 7660 Lymphoma, leukémia nagyobb műtéttel 

LYMPHOID DAGANATOS BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
53403 Thoracotomia explorativa 
53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 
53423 Exstirpatio laesionis mediastinalis per thoracotomi 
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND) 
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis 
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus 
54063 Lymphadenectomia retroperitonealis debulking 
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis 
5406A Lymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 
5406B Relymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 
54120 Splenotomia 
54130 Splenectomia 
54138 Splenectomia seu res. lienis laparoscopica 
54139 Splenectomia seu res.lienis laparosc.c.conversione 

  **** 17 7670 Lymphoma, nem akut leukémia egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
C2610 Lép rosszindulatú daganata 
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7710 Intrathoracalis 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. 
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. 
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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 
C9110 Krónikus lymphocytás leukaemia 
C9120 Szubakut lymphocytás leukaemia 
C9130 Prolymphocytás leukaemia 
C9140 Szőrös-sejtes leukaemia 
C9170 Egyéb lymphoid leukaemia 
C9190 Lymphoid leukaemia, k.m.n. 
C9210 Krónikus myeloid leukaemia 
C9220 Szubakut myeloid leukaemia 
C9230 Myeloid sarcoma 
C9270 Egyéb myeloid leukaemia 
C9290 Myeloid leukaemia k.m.n. 
C9310 Krónikus monocytás leukaemia 
C9320 Szubakut monocytás leukaemia 
C9370 Egyéb monocytás leukaemia 
C9390 Monocytás leukaemia, k.m.n. 
C9410 Krónikus erythraemia 
C9430 Hízósejtes leukaemia 
C9470 Egyéb meghatározott leukaemiák 
C9510 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia 
C9520 Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia 
C9570 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia 
C9590 Leukaemia, k.m.n. 
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. 
D45H0 Polycythaemia vera 
D4630 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval 
D4670 Egyéb myelodysplasiás syndromák 
D4690 Myelodysplasiás syndroma, k.m.n. 
D4700 Bizonytalan természetű histiocytás és hízósejtes daganatok 
D4720 Monoclonalis gammopathia 
D7210 Eosinophilia 
D7500 Familiaris erythrocytosis 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 545 

D7520 Essentialis thrombocytosis 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54111 Lépszövet autotransplantatio 
54121 Járulékos lép eltávolítása 

  **** 17 768A Nyirokrendszer egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia 
50770 Thymectomia c. sternotomiam 
50771 Thymectomia c. thoracotomiam 
53403 Thoracotomia explorativa 
53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens 
53420 Excisio laesionis mediastinalis transsternalis 
54010 Lymphadenectomia superficialis 
54030 Lymphadenektomia collaris radicalis (PrRND,SRND) 
54060 Lymphadenectomia retroperitonealis radicalis 
54062 Lymphadenectomia retroperitonealis modificatus 
54065 Lymphadenectomia retroperitonealis 
5406A Lymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 
5406B Relymphadenectomia retroperitonealis c. preserv. nervorum ("nerve sparing" RLA) 
54120 Splenotomia 
54130 Splenectomia 
54138 Splenectomia seu res. lienis laparoscopica 
54139 Splenectomia seu res.lienis laparosc.c.conversione 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
16930 Enteroscopia, enterotomia révén 
53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens 
54020 Lymphadenectomia regionalis 
54110 Punctio et sclerotisatio lienis 
54111 Lépszövet autotransplantatio 
54121 Járulékos lép eltávolítása 

  **** 17 770C Lymphoma, nem akut leukémia, legalább 14E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 

BETEGSÉGEK "A" 
C2610 Lép rosszindulatú daganata 
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7710 Intrathoracalis 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. 
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 
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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 
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 
C9110 Krónikus lymphocytás leukaemia 
C9120 Szubakut lymphocytás leukaemia 
C9130 Prolymphocytás leukaemia 
C9140 Szőrös-sejtes leukaemia 
C9170 Egyéb lymphoid leukaemia 
C9190 Lymphoid leukaemia, k.m.n. 
C9210 Krónikus myeloid leukaemia 
C9220 Szubakut myeloid leukaemia 
C9230 Myeloid sarcoma 
C9270 Egyéb myeloid leukaemia 
C9290 Myeloid leukaemia k.m.n. 
C9310 Krónikus monocytás leukaemia 
C9320 Szubakut monocytás leukaemia 
C9370 Egyéb monocytás leukaemia 
C9390 Monocytás leukaemia, k.m.n. 
C9410 Krónikus erythraemia 
C9430 Hízósejtes leukaemia 
C9470 Egyéb meghatározott leukaemiák 
C9510 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia 
C9520 Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia 
C9570 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia 
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C9590 Leukaemia, k.m.n. 
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. 
D45H0 Polycythaemia vera 
D4630 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval 
D4670 Egyéb myelodysplasiás syndromák 
D4690 Myelodysplasiás syndroma, k.m.n. 
D4700 Bizonytalan természetű histiocytás és hízósejtes daganatok 
D4720 Monoclonalis gammopathia 
D7210 Eosinophilia 
D7500 Familiaris erythrocytosis 
D7520 Essentialis thrombocytosis 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "B" 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, 

szerelékkel 
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "C" 
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

["A" DIAGN. ÉS ("B" VÉRK. VAGY {"C" VÉRK. ÉS "D" BEAV.}) ÉS "E" BEAV.] ÉS A VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 14 EGYSÉG 
SZÜKSÉGES 

  **** 17 771D Lymphoma, nem akut leukémia 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
C2610 Lép rosszindulatú daganata 
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7710 Intrathoracalis 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 
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C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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 
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 
C9110 Krónikus lymphocytás leukaemia 
C9120 Szubakut lymphocytás leukaemia 
C9130 Prolymphocytás leukaemia 
C9140 Szőrös-sejtes leukaemia 
C9170 Egyéb lymphoid leukaemia 
C9190 Lymphoid leukaemia, k.m.n. 
C9210 Krónikus myeloid leukaemia 
C9220 Szubakut myeloid leukaemia 
C9230 Myeloid sarcoma 
C9270 Egyéb myeloid leukaemia 
C9290 Myeloid leukaemia k.m.n. 
C9310 Krónikus monocytás leukaemia 
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C9320 Szubakut monocytás leukaemia 
C9370 Egyéb monocytás leukaemia 
C9390 Monocytás leukaemia, k.m.n. 
C9410 Krónikus erythraemia 
C9430 Hízósejtes leukaemia 
C9470 Egyéb meghatározott leukaemiák 
C9510 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia 
C9520 Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia 
C9570 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia 
C9590 Leukaemia, k.m.n. 
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. 
D45H0 Polycythaemia vera 
D4630 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval 
D4670 Egyéb myelodysplasiás syndromák 
D4690 Myelodysplasiás syndroma, k.m.n. 
D4700 Bizonytalan természetű histiocytás és hízósejtes daganatok 
D4720 Monoclonalis gammopathia 
D7210 Eosinophilia 
D7500 Familiaris erythrocytosis 
D7520 Essentialis thrombocytosis 

  **** 17 771E Lymphoma, nem akut leukémia 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 771D csoportjában! 

  **** 17 7720 Akut leukémiák magas malignitással, kemoterápiával és legalább 25 E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év alatt 

BETEGSÉGEK "A" 
C9102 Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás 
C9150 Felnőttkori T-sejtes leukaemia 
C9202 Akut myeloid leukaemia, magas malignitás 
C9242 Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás 
C9252 Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás 
C9302 Akut monocytás leukaemia, magas malignitás 
C9402 Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás 
C9422 Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás 
C9440 Akut panmyelosis 
C9450 Akut myelofibrosis 
C9502 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "B" 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, 

szerelékkel 
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
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69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor 

BEAVATKOZÁSOK "F" 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

KEMOTERÁPIA I. "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA II. "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
59692 Cytostaticus szer i.v.  polytherápia 
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 

["A" DIAGN. ÉS ("B" VÉRK. VAGY {"G" VÉRK. ÉS "H" BEAV.}) ÉS "F" BEAV. ÉS ("C" KEMOT. VAGY "D" KEMOT. VAGY "E" BEAV.)] ÉS A 
VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 25 EGYSÉG SZÜKSÉGES 

  **** 17 773A Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 26E alatti szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
59692 Cytostaticus szer i.v.  polytherápia 
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 

KEMOTERÁPIA III. "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA IV. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "K" 
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel 
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64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 
szerelékkel 

66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

["B" DIAGN. ÉS ("C" BEAV. VAGY "E" KEMOT. VAGY "F" KEMOT.) ÉS ("G" VÉRK. VAGY {"K" VÉRK. ÉS "L" BEAV.}) ÉS "H" BEAV.] ÉS A 
VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGFELJEBB 25 EGYSÉG SZÜKSÉGES 

  **** 17 773B Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 26-50E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

KEMOTERÁPIA III. "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA IV. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "K" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

["B" DIAGN. ÉS ("C" BEAV. VAGY "E" KEMOT. VAGY "F" KEMOT.) ÉS ("G" VÉRK. VAGY {"K" VÉRK. ÉS "L" BEAV.}) ÉS "H" BEAV.] ÉS A 
VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 26-50 EGYSÉG SZÜKSÉGES 

  **** 17 773C Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 51-75E szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

KEMOTERÁPIA III. "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA IV. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 
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VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "K" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

["B" DIAGN. ÉS ("C" BEAV. VAGY "E" KEMOT. VAGY "F" KEMOT.) ÉS ("G" VÉRK. VAGY {"K" VÉRK. ÉS "L" BEAV.}) ÉS "H" BEAV.] ÉS A 
VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 51-75 EGYSÉG SZÜKSÉGES 

  **** 17 773D Akut leukémiák nagy dózisú vagy standard kemoterápiával, 75E feletti szűrt vagy besugárzott 
vérkészítmény adásával 18 év felett 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

KEMOTERÁPIA III. "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA IV. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "K" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773A csoportjában! 

["B" DIAGN. ÉS ("C" BEAV. VAGY "E" KEMOT. VAGY "F" KEMOT.) ÉS ("G" VÉRK. VAGY {"K" VÉRK. ÉS "L" BEAV.}) ÉS "H" BEAV.] ÉS A 
VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL TÖBB MINT 75 EGYSÉG SZÜKSÉGES 

  **** 17 773E Akut leukémiák 26E alatti (de legalább 6E) szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, 

szerelékkel 
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
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VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "C" 
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

["B" DIAGN. ÉS ("G" VÉRK. VAGY {"C" VÉRK. ÉS "D" BEAV.}) ÉS "H" BEAV.] ÉS A VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 6-25 EGYSÉG 
SZÜKSÉGES 

  **** 17 773F Akut leukémiák 26-50E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "C" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

["B" DIAGN. ÉS ("G" VÉRK. VAGY {"C" VÉRK. ÉS "D" BEAV.}) ÉS "H" BEAV.] ÉS A VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 26-50 EGYSÉG 
SZÜKSÉGES 

  **** 17 773G Akut leukémiák 51-75E szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "C" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

["B" DIAGN. ÉS ("G" VÉRK. VAGY {"C" VÉRK. ÉS "D" BEAV.}) ÉS "H" BEAV.] ÉS A VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 51-75 EGYSÉG 
SZÜKSÉGES 

  **** 17 773H Akut leukémiák 75E feletti szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "G" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 
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VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "C" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 773E csoportjában! 

["B" DIAGN. ÉS ("G" VÉRK. VAGY {"C" VÉRK. ÉS "D" BEAV.}) ÉS "H" BEAV.] ÉS A VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL TÖBB MINT 75 EGYSÉG 
SZÜKSÉGES 

  **** 17 773K Akut leukémia nagy dózisú vagy standard kemoterápiával 18 év felett 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C" 
59692 Cytostaticus szer i.v.  polytherápia 
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 

VAGY KEMOTERÁPIA III. "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY KEMOTERÁPIA IV. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

"B" DIAGN. ÉS ("C" BEAV. VAGY "E" KEMOT. VAGY "F" KEMOT.) 

  **** 17 778A Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás, társult betegséggel 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C" 
59691 Cytostaticus szer i.v.  monotherápia 
59693 Cytostaticus szer p.os. monotherápia 

(("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN.)) ÉS A TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELE 

  **** 17 778B Akut leukémia 18 év felett, monokemoterápia vagy palliatív ellátás, társult betegség nélkül 

LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "C" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 778A csoportjában! 

("B" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN.) 

  **** 17 780A Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegséggel 

BETEGSÉGEK "A" 
C9102 Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás 
C9150 Felnőttkori T-sejtes leukaemia 
C9202 Akut myeloid leukaemia, magas malignitás 
C9242 Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás 
C9252 Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás 
C9302 Akut monocytás leukaemia, magas malignitás 
C9402 Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás 
C9422 Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás 
C9440 Akut panmyelosis 
C9450 Akut myelofibrosis 
C9502 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás 
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BEAVATKOZÁSOK "B" 
59692 Cytostaticus szer i.v.  polytherápia 
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 

KEMOTERÁPIA I. "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA II. "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

("A" DIAGN. ÉS ("B" BEAV. VAGY "C" KEMOT. VAGY "D" KEMOT.)) ÉS A TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELE 

  **** 17 780B Akut leukémia 18 év alatt, magas malignitással, társult betegség nélkül 

BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 780A csoportjában! 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 780A csoportjában! 

KEMOTERÁPIA I. "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA II. "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

"A" DIAGN. ÉS ("B" BEAV. VAGY "C" KEMOT. VAGY "D" KEMOT.) 

  **** 17 782A Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegséggel 

BETEGSÉGEK "A" 
C9100 Heveny lymphoblastos leukaemia 
C9101 Heveny lymphoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9200 Akut myeloid leukaemia 
C9201 Akut myeloid leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9240 Akut promyelocytás leukaemia 
C9241 Akut promyelocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9250 Akut myelomonocytás leukaemia 
C9251 Akut myelomonocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9300 Akut monocytás leukaemia 
C9301 Akut monocytás leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9400 Akut erythraemia és erythroleukaemia 
C9401 Akut erythraemia és erythroleukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9420 Akut megakaryoblastos leukaemia 
C9421 Akut megakaryoblastos leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
C9500 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia 
C9501 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, alacsony-közepes malignitás 
D7500 Familiaris erythrocytosis 
D7520 Essentialis thrombocytosis 

BETEGSÉGEK "B" 
C9102 Heveny lymphoblastos leukaemia, magas malignitás 
C9150 Felnőttkori T-sejtes leukaemia 
C9202 Akut myeloid leukaemia, magas malignitás 
C9242 Akut promyelocytás leukaemia, magas malignitás 
C9252 Akut myelomonocytás laukaemia, magas malignitás 
C9302 Akut monocytás leukaemia, magas malignitás 
C9402 Akut erythraemia és erythroleukaemia, magas malignitás 
C9422 Akut megakaryoblastos leukaemia, magas malignitás 
C9440 Akut panmyelosis 
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C9450 Akut myelofibrosis 
C9502 Meghatározatlan sejttípusú akut leukaemia, magas malignitás 

KEMOTERÁPIA I. "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA II. "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
59692 Cytostaticus szer i.v.  polytherápia 
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 

("A" DIAGN VAGY ("B" DIAGN. "C", "D", "E" KEMOTERÁPIA NÉLKÜL)) ÉS A TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELE 

  **** 17 782B Akut leukémia 18 év alatt, alacsony-közepes malignitással, társult betegség nélkül 

BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 782A csoportjában! 

BETEGSÉGEK "B" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 782A csoportjában! 

KEMOTERÁPIA I. "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA II. "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 782A csoportjában! 

"A" DIAGN VAGY ("B" DIAGN. "C", "D", "E" KEMOTERÁPIA NÉLKÜL) 

  **** 17 7840 Krónikus myeloproliferatív betegségek 

BETEGSÉGEK 
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
C8870 Egyéb rosszindulatú Immunoproliferativ betegségek 
C9210 Krónikus myeloid leukaemia 
C9270 Egyéb myeloid leukaemia 
C9310 Krónikus monocytás leukaemia 
C9600 Letterer-Siwe betegség 
D4690 Myelodysplasiás syndroma, k.m.n. 
D4710 Idült myeloproliferativ betegség 
D4730 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia 
D7500 Familiaris erythrocytosis 
D7520 Essentialis thrombocytosis 

  **** 17 785Z Egyéb myelo-, lymphoproliferativ betegségek súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
C8870 Egyéb rosszindulatú Immunoproliferativ betegségek 
C9210 Krónikus myeloid leukaemia 
C9270 Egyéb myeloid leukaemia 
C9310 Krónikus monocytás leukaemia 
C9600 Letterer-Siwe betegség 
D4690 Myelodysplasiás syndroma, k.m.n. 
D4710 Idült myeloproliferativ betegség 
D4730 Essentialis (haemorrhagiás) thrombocythaemia 
D7500 Familiaris erythrocytosis 
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D7520 Essentialis thrombocytosis 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 17 786Z Lymphoma, nem akut leukémia súlyos társult betegséggel 

LYMPHOID DAGANATOS BETEGSÉGEK "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY LEUKAEMIÁK "B" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 18  Fertőző betegségek 

  **** 18 8000 Súlyos szepszis Aktivált protein-C (APC) kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
A4191 Septicaemia többszervi elégtelenséggel 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88170 Aktivált protein-C terápia (ellátási napban) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88171 APC terápia alkalmazás ellenőrző protokolljának rögzítése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
06034 XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 5 mg por oldatos infúzióhoz 
06035 XIGRIS (aktivált alfa drotrekogin) 20 mg por oldatos infúzióhoz 

  **** 18 801A Szeptikémia 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
A0210 Salmonella sepsis 
A2070 Pestises septicaemia 
A2170 Generalizált tularaemia 
A2270 Anthrax septicaemia 
A2410 Heveny és fulmináns lefolyású melioidosis 
A2670 Erysipelothrix septicaemia 
A3270 Listeria septicaemia 
A3920 Heveny meningicoccaemia 
A3930 Idült meningococcaemia 
A3940 Meningococcaemia k.m.n. 
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 
A4270 Actinomyces septicaemia 
A4400 Szisztémás bartonellosis 
B3770 Candida sepsis 
B3870 Disszeminált coccidioidomycosis 
B3930 Disszeminált histoplasmosis capsulati 
B4070 Disszeminált blastomycosis 
B4170 Disszeminált paracoccidioidomycosis 
B4270 Disszeminált sporotrichosis 
B4470 Disszeminált aspergillosis 
B4570 Disszeminált cryptococcosis 
B4610 Rhinocerebralis mucormycosis 
B4640 Disszeminált mucormycosis 
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O7530 Egyéb fertőzés a vajúdás alatt 

  **** 18 801B Szeptikémia 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 801A csoportjában! 

  **** 18 8020 Műtét, sérülés utáni fertőzések 

BETEGSÉGEK 
A2810 Macskakarmolás betegség 
A35H0 Egyéb tetanus 
A46H0 Orbánc (erysipelas) 
A4800 Gázgangraena 
A4830 Toxikus shock syndroma 
A4840 Brazil purpurás láz 
A4880 Egyéb baktériumok okozta betegségek m.n.o. 
A8200 Erdei veszettség 
A8210 Városi veszettség 
A8290 Veszettség k.m.n. 
B9500 Streptococcus-A, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9510 Streptococcus-B, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9520 Streptococcus-D, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9530 Streptococcus pneumoniae, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9540 Egyéb streptococcus fajok, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9550 Streptococcus k.m.n., mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9560 Staphylococcus aureus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9570 Egyéb staphylococcus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9580 Staphylococcus k.m.n., mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9680 Egyéb meghat. bakter. ágens, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 

  **** 18 803A Vírusbetegségek 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
A6000 A nemi és a húgyivari szervek herpesvirus fertőzése 
A8040 Heveny, nem bénulásos poliomyelitis 
A8800 Enterovirus által okozott kiütéses láz [Bostoni kiütéses láz] 
A90H0 Dengue láz [klasszikus dengue] 
A91H0 Haemorrhagiás dengue láz 
A9200 Chikungunya vírus betegség 
A9210 O'nyong-nyong láz 
A9220 Venezuelai ló-láz 
A9230 Nyugat-Nílusi láz 
A9240 Rift Valley láz 
A9280 Egyéb meghatározott, szúnyog által terjesztett vírusos lázak 
A9290 Szúnyog által terjesztett vírusos láz, k.m.n. 
A9300 Oropouche vírus betegség 
A9310 Phlebotomus papatasii láz 
A9320 Kolorádói kullancs-láz 
A9380 Egyéb meghatározott, ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak 
A94H0 Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz, k.m.n. 
A9500 Erdei sárgaláz 
A9510 Városi sárgaláz 
A9590 Sárgaláz k.m.n. 
A9600 Junin haemorrhagiás láz 
A9610 Machupo haemorrhagiás láz 
A9620 Lassa-láz 
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A9680 Egyéb Arenavirus haemorrhagiás lázak 
A9690 Arenavirus haemorrhagiás láz k.m.n. 
A9800 Krimi-Kongói haemorrhagiás láz 
A9810 Omszki haemorrhagiás láz 
A9820 Kyasanur Forest betegség 
A9830 Marburg vírus betegség 
A9840 Ebola vírus betegség 
A9880 Egyéb meghatározott vírusos haemorrhagiás lázak 
A99H0 Vírusos haemorrhagiás láz, k.m.n. 
B0080 Herpesvirus fertőzés egyéb formái 
B0090 Herpesvirus fertőzés, k.m.n. 
B0190 Bárányhimlő szövődmény nélkül 
B03H0 Himlő (variola vera) 
B04H0 Majomhimlő 
B0590 Kanyaró szövődmény nélkül 
B0680 Rózsahimlő egyéb szövődményekkel 
B0690 Rózsahimlő szövődmény nélkül 
B0800 Egyéb orthopox vírusfertőzések 
B0820 Exanthema subitum [hatodik betegség] 
B0830 Erythema infectiosum [ötödik betegség] 
B0840 Enterovirusos vesicularis stomatitis kiütéssel 
B0880 A bőr és nyálkahártya lésióival járó egyéb meghat. vírusfertőzések 
B09H0 A bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés k.m.n. 
B2590 Cytomegalovirus betegség k.m.n. 
B2690 Járványos parotitis szövődmény nélkül 
B2700 Gammaherpesvirus mononucleosis 
B2710 Cytomegalovirus mononucleosis 
B2780 Egyéb fertőző mononucleosis 
B2790 Fertőző mononucleosis k.m.n. 
B3310 Ross River betegség 
B3330 Retrovirus fertőzések, m.n.o. 
B3380 Egyéb meghatározott vírusbetegségek 
B3400 Adenovirus fertőzés k.m.n. 
B3410 Enterovirus fertőzés k.m.n. 
B3420 Coronavirus fertőzés k.m.n. 
B3430 Parvovirus fertőzés k.m.n. 
B3440 Papovavirus fertőzés k.m.n. 
B3480 Egyéb vírusfertőzések nem meghatározott helyen 
B3490 Vírusos fertőzés k.m.n. 
B9700 Adenovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9710 Enterovirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9720 Coronavirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9730 Retrovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9740 Respiratory syncytial vírus, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9750 Rheovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9760 Parvovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9770 Papillomavirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9780 Egyéb vírus ágensek, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
J1080 Influenza egyéb tünetekkel, influenzavírus identifikált 
J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1180 Influenza egyéb tünetekkel, vírus nem identifikált 

VAGY BETEGSÉGEK 
A9850 Haemorrhagiás láz renalis syndromával 
B0070 Disszeminált herpesvirus betegség 
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B0180 Bárányhimlő egyéb szövődménnyel 
B0270 Disszeminált zoster 
B0280 Zoster egyéb szövődményekkel 
B0580 Kanyaró egyéb szövődményekkel 
B2500 Cytomegalovirus pneumonitis (J17.1*) 
B2580 Egyéb cytomegalovirus betegségek 
B2680 Járványos parotitis egyéb szövődményekkel 

  **** 18 803D Súlyosabb vírusbetegségek, 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
A9850 Haemorrhagiás láz renalis syndromával 
B0070 Disszeminált herpesvirus betegség 
B0180 Bárányhimlő egyéb szövődménnyel 
B0270 Disszeminált zoster 
B0280 Zoster egyéb szövődményekkel 
B0580 Kanyaró egyéb szövődményekkel 
B2500 Cytomegalovirus pneumonitis (J17.1*) 
B2580 Egyéb cytomegalovirus betegségek 
B2680 Járványos parotitis egyéb szövődményekkel 

  **** 18 803E Egyéb vírusbetegségek, 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
A6000 A nemi és a húgyivari szervek herpesvirus fertőzése 
A8040 Heveny, nem bénulásos poliomyelitis 
A8800 Enterovirus által okozott kiütéses láz [Bostoni kiütéses láz] 
A90H0 Dengue láz [klasszikus dengue] 
A91H0 Haemorrhagiás dengue láz 
A9200 Chikungunya vírus betegség 
A9210 O'nyong-nyong láz 
A9220 Venezuelai ló-láz 
A9230 Nyugat-Nílusi láz 
A9240 Rift Valley láz 
A9280 Egyéb meghatározott, szúnyog által terjesztett vírusos lázak 
A9290 Szúnyog által terjesztett vírusos láz, k.m.n. 
A9300 Oropouche vírus betegség 
A9310 Phlebotomus papatasii láz 
A9320 Kolorádói kullancs-láz 
A9380 Egyéb meghatározott, ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak 
A94H0 Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz, k.m.n. 
A9500 Erdei sárgaláz 
A9510 Városi sárgaláz 
A9590 Sárgaláz k.m.n. 
A9600 Junin haemorrhagiás láz 
A9610 Machupo haemorrhagiás láz 
A9620 Lassa-láz 
A9680 Egyéb Arenavirus haemorrhagiás lázak 
A9690 Arenavirus haemorrhagiás láz k.m.n. 
A9800 Krimi-Kongói haemorrhagiás láz 
A9810 Omszki haemorrhagiás láz 
A9820 Kyasanur Forest betegség 
A9830 Marburg vírus betegség 
A9840 Ebola vírus betegség 
A9880 Egyéb meghatározott vírusos haemorrhagiás lázak 
A99H0 Vírusos haemorrhagiás láz, k.m.n. 
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B0080 Herpesvirus fertőzés egyéb formái 
B0090 Herpesvirus fertőzés, k.m.n. 
B0190 Bárányhimlő szövődmény nélkül 
B03H0 Himlő (variola vera) 
B04H0 Majomhimlő 
B0590 Kanyaró szövődmény nélkül 
B0680 Rózsahimlő egyéb szövődményekkel 
B0690 Rózsahimlő szövődmény nélkül 
B0800 Egyéb orthopox vírusfertőzések 
B0820 Exanthema subitum [hatodik betegség] 
B0830 Erythema infectiosum [ötödik betegség] 
B0840 Enterovirusos vesicularis stomatitis kiütéssel 
B0880 A bőr és nyálkahártya lésióival járó egyéb meghat. vírusfertőzések 
B09H0 A bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés k.m.n. 
B2590 Cytomegalovirus betegség k.m.n. 
B2690 Járványos parotitis szövődmény nélkül 
B2700 Gammaherpesvirus mononucleosis 
B2710 Cytomegalovirus mononucleosis 
B2780 Egyéb fertőző mononucleosis 
B2790 Fertőző mononucleosis k.m.n. 
B3310 Ross River betegség 
B3330 Retrovirus fertőzések, m.n.o. 
B3380 Egyéb meghatározott vírusbetegségek 
B3400 Adenovirus fertőzés k.m.n. 
B3410 Enterovirus fertőzés k.m.n. 
B3420 Coronavirus fertőzés k.m.n. 
B3430 Parvovirus fertőzés k.m.n. 
B3440 Papovavirus fertőzés k.m.n. 
B3480 Egyéb vírusfertőzések nem meghatározott helyen 
B3490 Vírusos fertőzés k.m.n. 
B9700 Adenovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9710 Enterovirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9720 Coronavirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9730 Retrovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9740 Respiratory syncytial vírus, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9750 Rheovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9760 Parvovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9770 Papillomavirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9780 Egyéb vírus ágensek, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
J1080 Influenza egyéb tünetekkel, influenzavírus identifikált 
J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1180 Influenza egyéb tünetekkel, vírus nem identifikált 

  **** 18 8040 Protozoonok okozta megbetegedések 

BETEGSÉGEK 
B5000 Plasmodium falciparum malária agyi szövődményekkel 
B5080 Egyéb súlyos és szövődményes Plasmodium falciparum malária 
B5090 Plasmodium falciparum malária, k.m.n. 
B5100 Plasmodium vivax malária léprepedéssel 
B5180 Plasmodium vivax malária egyéb szövődményekkel 
B5190 Plasmodium vivax malária szövődmény nélkül 
B5200 Plasmodium malariae malária nephropathiával 
B5280 Plasmodium malariae malária egyéb szövődményekkel 
B5290 Plasmodium malariae malária szövődmény nélkül 
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B5300 Plasmodium ovale malária 
B5310 Malária majom Plasmodium fertőzést 
B5380 Egyéb parasitologiai vizsgálattal igazolt malária, m.n.o. 
B54H0 Malária k.m.n. 
B5500 Zsigeri leishmaniasis 
B5590 Leishmaniasis, k.m.n. 
B5600 Gambiai trypanosomiasis 
B5610 Rhodesiai trypanosomiasis 
B5690 Afrikai trypanosomiasis, k.m.n. 
B5710 Heveny Chagas-betegség a szív érintettsége nélkül 
B5720 Chagas-kór (idült) a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*) 
B5740 Chagas-kór (idült) az idegrendszer érintettségével 
B5750 Chagas-kór (idült) egyéb szervek érintettségével 
B5820 Toxoplasmás meningoencephalitis (G05.2*) 
B5880 Toxoplasmosis egyéb szervek érintettségével 
B5890 Toxoplasmosis, k.m.n. 
B6000 Babesiosis 
B6010 Acanthamoebiasis 
B6020 Naegleriasis 
B6080 Egyéb meghatározott protozoon betegségek 
B64H0 Protozoon betegség, k.m.n. 
B6900 A központi idegrendszer cysticercosisa 
B6980 Egyéb lokalizációjú cysticercosis 
B6990 Cysticercosis, k.m.n. 
B73H0 Onchocerciasis 
B7400 Wuchereria bancrofti okozta filariasis 
B7410 Brugia malayi okozta filariasis 
B7420 Brugia timori okozta filariasis 
B7440 Mansonelliasis 
B7480 Egyéb filariasisok 
B7490 Filariasis, k.m.n. 
B8310 Gnathostomiasis 
B8330 Syngamiasis 

  **** 18 8060 Egyéb fertőzések, zoonozisok, parazitás betegségek 

BETEGSÉGEK 
A0510 Botulizmus 
A1880 Egyéb szervek gümőkórja 
A1900 Heveny miliaris gümőkór egy meghatározott helyen 
A1910 Heveny miliaris gümőkór több helyen 
A1920 Heveny miliaris gümőkór k.m.n. 
A1980 Egyéb miliaris gümőkór 
A1990 Miliaris gümőkór k.m.n. 
A2000 Bubópestis 
A2010 Cellulocutan pestis 
A2080 Egyéb pestis kórformák 
A2100 Tularaemia ulceroglandularis 
A2110 Tularaemia oculoglandularis 
A2180 Tularaemia egyéb formái 
A2280 Az anthrax egyéb formái 
A2300 Brucella melitensis által okozott brucellosis 
A2310 Brucella abortus által okozott brucellosis 
A2320 Brucella suis által okozott brucellosis 
A2330 Brucella canis által okozott brucellosis 
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A2380 Egyéb brucellosis 
A2400 Takonykór 
A2420 Félheveny és idült melioidosis 
A2430 Egyéb melioidosis 
A2500 Patkányharapási láz, spirillosis 
A2510 Streptobacillosis 
A2600 Bőr erysipeloid 
A2680 Az erysipeloid egyéb formái 
A2700 Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-betegség] 
A2780 Leptospirosis egyéb formái 
A2800 Pasteurellosis 
A2820 Extraintestinalis yersiniosis 
A2880 Egyéb, m.n.o., állatok terjesztette bakteriális betegségek 
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. 
A3180 Egyéb mycobacterium által okozott fertőzések 
A3190 Mycobacterium fertőzés k.m.n. 
A3210 Listeria meningitis és meningoencephalitis 
A3280 Listeriosis egyéb formái 
A3290 Listeriosis k.m.n. 
A33H0 Tetanus neonatorum 
A3680 Egyéb diphtheria 
A3690 Diphtheria k.m.n. 
A3700 Szamárköhögés, Bordetella pertussis miatt 
A3710 Szamárköhögés, Bordetella parapertussis miatt 
A3780 Szamárköhögés, egyéb Bordetella fajok miatt 
A3790 Szamárköhögés k.m.n. 
A38H0 Vörheny 
A3990 Meningococcus okozta fertőzés k.m.n. 
A4280 Sugárgomba fertőzés egyéb formái 
A4290 Sugárgomba fertőzés k.m.n. 
A4300 Tüdő nocardiosis 
A4310 Bőr nocardiosis 
A4380 Nocardiosis egyéb formái 
A4390 Nocardiosis k.m.n. 
A4410 A bőr, ill. a bőr és nyálkahártya bartonellosisa 
A4480 Bartonellosis egyéb formái 
A4490 Bartonellosis k.m.n. 
A4820 Nem pneumoniás legionárius betegség [Pontiac-láz] 
A4900 Staphylococcus fertőzés k.m.n. 
A4910 Streptococcus fertőzés k.m.n. 
A4920 Haemophilus influenzae fertőzés k.m.n. 
A4930 Mycoplasma fertőzés k.m.n. 
A4980 Egyéb bakteriális fertőzések k.m.n. lokalizációban 
A6640 Framboesiás gummák és fekélyek 
A6670 Egyéb framboesiás manifesztatiok 
A6680 Latens framboesia 
A6690 Framboesia k.m.n. 
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A6700 Elsődleges laesiók pintában 
A6710 Közbülső laesiók pintában 
A6720 Késői laesiók pintában 
A6730 Vegyes laesiók pintában 
A6800 Tetű által terjesztett visszatérő láz 
A6810 Kullancs által terjesztett visszatérő láz 
A6890 Visszatérő láz k.m.n. 
A6920 Lyme-kór 
A6980 Egyéb meghatározott spirochaeta fertőzés 
A70H0 Chlamydia psittaci fertőzés 
A7490 Chlamydia fertőzés, k.m.n. 
A7500 Rickettsia prowazeki okozta, tetű által terjesztett kiütéses typhus 
A7510 Kiújuló (visszatérő) kiütéses typhus [Brill-kór] 
A7520 Rickettsia typhi fertőzés 
A7530 Rickettsia tsutsugamusi okozta kiütéses typhus 
A7590 Kiütéses typhus k.m.n. 
A7700 Foltos láz Rickettsia rickettsi miatt 
A7710 Foltos láz Rickettsia conorii miatt 
A7720 Foltos láz Rickettsia siberica miatt (szibériai foltos láz) 
A7730 Foltos láz Rickettsia australis miatt 
A7780 Egyéb foltoslázak 
A78H0 Q-láz 
A7900 Lövészárok láz 
A7910 Rickettsia-himlő Rickettsia akari miatt 
A7980 Egyéb meghatározott rickettsiosisok 
B3300 Myalgia epidemica 
B3740 Egyéb húgyivarszervi lokalizációjú candidiasis 
B3780 Egyéb lokalizációjú candidiasis 
B3790 Candidiasis, k.m.n. 
B3880 Coccidioidomycosis egyéb formái 
B3890 Coccidioidomycosis, k.m.n. 
B3940 Histoplasmosis capsulati k.m.n. 
B3950 Histoplasmosis duboisii 
B3990 Histoplasmosis, k.m.n. 
B4000 Heveny pulmonalis blastomycosis 
B4010 Idült pulmonalis blastomycosis 
B4020 Pulmonalis blastomycosis, k.m.n. 
B4030 Bőr blastomycosis 
B4080 Blastomycosis egyéb formái 
B4090 Blastomycosis, k.m.n. 
B4100 Tüdő paracoccidioidomycosis 
B4180 Paracoccidioidomycosis egyéb formái 
B4190 Paracoccidioidomycosis, k.m.n. 
B4200 Tüdő sporotrichosis (J99.8*) 
B4210 Lymphocutan sporotrichosis 
B4280 Sporotrichosis egyéb formái 
B4290 Sporotrichosis, k.m.n. 
B4300 Bőr chromomycosis 
B4310 Phaeomycoticus agytályog 
B4320 Bőr alatti phaeomycoticus tályog és cysta 
B4380 Chromomycosis egyéb formái 
B4390 Chromomycosis, k.m.n. 
B4420 Tonsilla aspergillosis 
B4480 Aspergillosis egyéb formái 
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B4490 Aspergillosis, k.m.n. 
B4500 Tüdő cryptococcosis 
B4510 Agyi cryptococcosis 
B4520 Bőr cryptococcosis 
B4530 Csont cryptococcosis 
B4580 Cryptococcosis egyéb formái 
B4590 Cryptococcosis, k.m.n. 
B4600 A tüdő mucormycosisa 
B4620 Gastrointestinalis mucormycosis 
B4630 Bőr mucormycosis 
B4650 Mucormycosis, k.m.n. 
B4680 Egyéb zygomycosisok 
B4690 Zygomycosis, k.m.n. 
B4700 Eumycetoma 
B4710 Actinomycetoma 
B4790 Mycetoma, k.m.n. 
B4800 Lobomycosis 
B4810 Rhinosporidiosis 
B4820 Allescheriasis 
B4830 Geotrichosis 
B4840 Penicillosis 
B4870 Opportunista gombás fertőzések 
B4880 Egyéb meghatározott gombás fertőzések 
B49H0 Mycosis k.m.n. 
B75H0 Trichinellosis 
B8300 Zsigeri vándorló lárva 
B8320 Parastrongylus cantonensis okozta angiostrongyliasis 
B8340 Belső hirudiniasis 
B8700 Bőr myiasis 
B8710 Seb myiasis 
B8720 Szem myiasis 
B8730 Orr-garat myiasis 
B8740 Fül myiasis 
B8780 Egyéb lokalizációjú myiasisok 
B8790 Myiasis, k.m.n. 
B8800 Egyéb atkás fertőzések 
B8810 Tungiasis [homoki bolha infestatio] 
B8820 Egyéb ízeltlábúak által okozott fertőzések 
B8830 Külső hirudiniasis 
B8880 Egyéb meghatározott fertőzések 
B8890 Parazita fertőzés k.m.n. 
B89H0 Parazita-betegség, k.m.n. 
B9600 Mycoplasma pneumoniae, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9610 Klebsiella pneumoniae, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9620 Escherichia coli, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9630 Haemophilus influenzae, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9640 Proteus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9650 Pseudomonas, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9660 Bacillus fragilis, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9670 Clostridium perfringens, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B99H0 Egyéb és k.m.n. fertőző betegségek 
L9460 Spontán dactylolysis (ainhum) 
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  **** 18 8070 Nemi betegségek szisztémás manifesztációval 

BETEGSÉGEK 
A5000 Friss, veleszületett syphilis, tünetekkel 
A5010 Korai, veleszületett syphilis, latens 
A5020 Korai veleszületett syphilis, k.m.n. 
A5040 Késői veleszületett neurosyphilis [juvenilis neurosyphilis] 
A5050 Egyéb késői veleszületett syphilis, tünetekkel 
A5060 Késői veleszületett syphilis, latens 
A5070 Késői veleszületett vérbaj, k.m.n. 
A5090 Veleszületett vérbaj, k.m.n. 
A5100 Az ivarszervek elsődleges syphilise 
A5120 Elsődleges syphilis, egyéb lokalizációban 
A5130 A bőr és a nyálkahártya másodlagos syphilise 
A5140 Egyéb másodlagos syphilis 
A5150 Friss vérbaj, latens 
A5190 Friss vérbaj k.m.n. 
A5270 Egyéb késői vérbaj 
A5280 Késői latens vérbaj 
A5290 Késői vérbaj, k.m.n. 
A5300 Vérbaj k.m.n. friss vagy késői 
A5390 Vérbaj k.m.n. 
A5420 Kankós pelveoperitonotis és a húgyivarrendszer egyéb kankós fertőzései 
A5440 A csont-izomrendszer kankós fertőzése 
A5480 Egyéb kankós fertőzések 
A5490 Kankós fertőzés k.m.n. 
A55H0 Chlamydia lymphogranuloma (venereum) 
A5680 Egyéb lokalizációjú, szexuális úton terjedő chlamydia fertőzés 
A5980 Egyéb lokalizációjú trichomoniasis 
A5990 Trichomoniasis k.m.n. 
A6380 Egyéb meghatározott, főként szexuális úton terjedő betegségek 
A64H0 Szexuális úton terjedő, nem meghatározott betegségek 
A65H0 Nem venereás syphilis 

  **** 18 819Z Szisztémás fertőzések, parazitás betegségek (kivéve: szeptikémia) súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A0510 Botulizmus 
A1880 Egyéb szervek gümőkórja 
A1900 Heveny miliaris gümőkór egy meghatározott helyen 
A1910 Heveny miliaris gümőkór több helyen 
A1920 Heveny miliaris gümőkór k.m.n. 
A1980 Egyéb miliaris gümőkór 
A1990 Miliaris gümőkór k.m.n. 
A2000 Bubópestis 
A2010 Cellulocutan pestis 
A2080 Egyéb pestis kórformák 
A2100 Tularaemia ulceroglandularis 
A2110 Tularaemia oculoglandularis 
A2180 Tularaemia egyéb formái 
A2280 Az anthrax egyéb formái 
A2300 Brucella melitensis által okozott brucellosis 
A2310 Brucella abortus által okozott brucellosis 
A2320 Brucella suis által okozott brucellosis 
A2330 Brucella canis által okozott brucellosis 
A2380 Egyéb brucellosis 
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A2400 Takonykór 
A2420 Félheveny és idült melioidosis 
A2430 Egyéb melioidosis 
A2500 Patkányharapási láz, spirillosis 
A2510 Streptobacillosis 
A2600 Bőr erysipeloid 
A2680 Az erysipeloid egyéb formái 
A2700 Leptospirosis icterohaemorrhagica [Weil-betegség] 
A2780 Leptospirosis egyéb formái 
A2800 Pasteurellosis 
A2810 Macskakarmolás betegség 
A2820 Extraintestinalis yersiniosis 
A2880 Egyéb, m.n.o., állatok terjesztette bakteriális betegségek 
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. 
A3180 Egyéb mycobacterium által okozott fertőzések 
A3190 Mycobacterium fertőzés k.m.n. 
A3210 Listeria meningitis és meningoencephalitis 
A3280 Listeriosis egyéb formái 
A3290 Listeriosis k.m.n. 
A33H0 Tetanus neonatorum 
A35H0 Egyéb tetanus 
A3680 Egyéb diphtheria 
A3690 Diphtheria k.m.n. 
A3700 Szamárköhögés, Bordetella pertussis miatt 
A3710 Szamárköhögés, Bordetella parapertussis miatt 
A3780 Szamárköhögés, egyéb Bordetella fajok miatt 
A3790 Szamárköhögés k.m.n. 
A38H0 Vörheny 
A3990 Meningococcus okozta fertőzés k.m.n. 
A4280 Sugárgomba fertőzés egyéb formái 
A4290 Sugárgomba fertőzés k.m.n. 
A4300 Tüdő nocardiosis 
A4310 Bőr nocardiosis 
A4380 Nocardiosis egyéb formái 
A4390 Nocardiosis k.m.n. 
A4410 A bőr, ill. a bőr és nyálkahártya bartonellosisa 
A4480 Bartonellosis egyéb formái 
A4490 Bartonellosis k.m.n. 
A46H0 Orbánc (erysipelas) 
A4800 Gázgangraena 
A4820 Nem pneumoniás legionárius betegség [Pontiac-láz] 
A4830 Toxikus shock syndroma 
A4840 Brazil purpurás láz 
A4880 Egyéb baktériumok okozta betegségek m.n.o. 
A4900 Staphylococcus fertőzés k.m.n. 
A4910 Streptococcus fertőzés k.m.n. 
A4920 Haemophilus influenzae fertőzés k.m.n. 
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A4930 Mycoplasma fertőzés k.m.n. 
A4980 Egyéb bakteriális fertőzések k.m.n. lokalizációban 
A5000 Friss, veleszületett syphilis, tünetekkel 
A5010 Korai, veleszületett syphilis, latens 
A5020 Korai veleszületett syphilis, k.m.n. 
A5040 Késői veleszületett neurosyphilis [juvenilis neurosyphilis] 
A5050 Egyéb késői veleszületett syphilis, tünetekkel 
A5060 Késői veleszületett syphilis, latens 
A5070 Késői veleszületett vérbaj, k.m.n. 
A5090 Veleszületett vérbaj, k.m.n. 
A5100 Az ivarszervek elsődleges syphilise 
A5120 Elsődleges syphilis, egyéb lokalizációban 
A5130 A bőr és a nyálkahártya másodlagos syphilise 
A5140 Egyéb másodlagos syphilis 
A5150 Friss vérbaj, latens 
A5190 Friss vérbaj k.m.n. 
A5270 Egyéb késői vérbaj 
A5280 Késői latens vérbaj 
A5290 Késői vérbaj, k.m.n. 
A5300 Vérbaj k.m.n. friss vagy késői 
A5390 Vérbaj k.m.n. 
A5420 Kankós pelveoperitonotis és a húgyivarrendszer egyéb kankós fertőzései 
A5440 A csont-izomrendszer kankós fertőzése 
A5480 Egyéb kankós fertőzések 
A55H0 Chlamydia lymphogranuloma (venereum) 
A5680 Egyéb lokalizációjú, szexuális úton terjedő chlamydia fertőzés 
A5980 Egyéb lokalizációjú trichomoniasis 
A6000 A nemi és a húgyivari szervek herpesvirus fertőzése 
A6380 Egyéb meghatározott, főként szexuális úton terjedő betegségek 
A64H0 Szexuális úton terjedő, nem meghatározott betegségek 
A65H0 Nem venereás syphilis 
A6640 Framboesiás gummák és fekélyek 
A6670 Egyéb framboesiás manifesztatiok 
A6680 Latens framboesia 
A6690 Framboesia k.m.n. 
A6700 Elsődleges laesiók pintában 
A6710 Közbülső laesiók pintában 
A6720 Késői laesiók pintában 
A6730 Vegyes laesiók pintában 
A6800 Tetű által terjesztett visszatérő láz 
A6810 Kullancs által terjesztett visszatérő láz 
A6890 Visszatérő láz k.m.n. 
A6920 Lyme-kór 
A6980 Egyéb meghatározott spirochaeta fertőzés 
A70H0 Chlamydia psittaci fertőzés 
A7490 Chlamydia fertőzés, k.m.n. 
A7500 Rickettsia prowazeki okozta, tetű által terjesztett kiütéses typhus 
A7510 Kiújuló (visszatérő) kiütéses typhus [Brill-kór] 
A7520 Rickettsia typhi fertőzés 
A7530 Rickettsia tsutsugamusi okozta kiütéses typhus 
A7590 Kiütéses typhus k.m.n. 
A7700 Foltos láz Rickettsia rickettsi miatt 
A7710 Foltos láz Rickettsia conorii miatt 
A7720 Foltos láz Rickettsia siberica miatt (szibériai foltos láz) 
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A7730 Foltos láz Rickettsia australis miatt 
A7780 Egyéb foltoslázak 
A78H0 Q-láz 
A7900 Lövészárok láz 
A7910 Rickettsia-himlő Rickettsia akari miatt 
A7980 Egyéb meghatározott rickettsiosisok 
A8040 Heveny, nem bénulásos poliomyelitis 
A8200 Erdei veszettség 
A8210 Városi veszettség 
A8290 Veszettség k.m.n. 
A8800 Enterovirus által okozott kiütéses láz [Bostoni kiütéses láz] 
A90H0 Dengue láz [klasszikus dengue] 
A91H0 Haemorrhagiás dengue láz 
A9200 Chikungunya vírus betegség 
A9210 O'nyong-nyong láz 
A9220 Venezuelai ló-láz 
A9230 Nyugat-Nílusi láz 
A9240 Rift Valley láz 
A9280 Egyéb meghatározott, szúnyog által terjesztett vírusos lázak 
A9290 Szúnyog által terjesztett vírusos láz, k.m.n. 
A9300 Oropouche vírus betegség 
A9310 Phlebotomus papatasii láz 
A9320 Kolorádói kullancs-láz 
A9380 Egyéb meghatározott, ízeltlábúak által terjesztett vírusos lázak 
A94H0 Ízeltlábúak által terjesztett vírusos láz, k.m.n. 
A9500 Erdei sárgaláz 
A9510 Városi sárgaláz 
A9590 Sárgaláz k.m.n. 
A9600 Junin haemorrhagiás láz 
A9610 Machupo haemorrhagiás láz 
A9620 Lassa-láz 
A9680 Egyéb Arenavirus haemorrhagiás lázak 
A9690 Arenavirus haemorrhagiás láz k.m.n. 
A9800 Krimi-Kongói haemorrhagiás láz 
A9810 Omszki haemorrhagiás láz 
A9820 Kyasanur Forest betegség 
A9830 Marburg vírus betegség 
A9840 Ebola vírus betegség 
A9850 Haemorrhagiás láz renalis syndromával 
A9880 Egyéb meghatározott vírusos haemorrhagiás lázak 
A99H0 Vírusos haemorrhagiás láz, k.m.n. 
B0070 Disszeminált herpesvirus betegség 
B0080 Herpesvirus fertőzés egyéb formái 
B0090 Herpesvirus fertőzés, k.m.n. 
B0180 Bárányhimlő egyéb szövődménnyel 
B0270 Disszeminált zoster 
B0280 Zoster egyéb szövődményekkel 
B03H0 Himlő (variola vera) 
B04H0 Majomhimlő 
B0580 Kanyaró egyéb szövődményekkel 
B0680 Rózsahimlő egyéb szövődményekkel 
B0800 Egyéb orthopox vírusfertőzések 
B0820 Exanthema subitum [hatodik betegség] 
B0830 Erythema infectiosum [ötödik betegség] 
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B0840 Enterovirusos vesicularis stomatitis kiütéssel 
B0880 A bőr és nyálkahártya lésióival járó egyéb meghat. vírusfertőzések 
B09H0 A bőr és nyálkahártya elváltozásaival járó vírusfertőzés k.m.n. 
B2500 Cytomegalovirus pneumonitis (J17.1*) 
B2580 Egyéb cytomegalovirus betegségek 
B2590 Cytomegalovirus betegség k.m.n. 
B2680 Járványos parotitis egyéb szövődményekkel 
B2700 Gammaherpesvirus mononucleosis 
B2710 Cytomegalovirus mononucleosis 
B2780 Egyéb fertőző mononucleosis 
B2790 Fertőző mononucleosis k.m.n. 
B3300 Myalgia epidemica 
B3310 Ross River betegség 
B3330 Retrovirus fertőzések, m.n.o. 
B3380 Egyéb meghatározott vírusbetegségek 
B3400 Adenovirus fertőzés k.m.n. 
B3410 Enterovirus fertőzés k.m.n. 
B3420 Coronavirus fertőzés k.m.n. 
B3430 Parvovirus fertőzés k.m.n. 
B3440 Papovavirus fertőzés k.m.n. 
B3480 Egyéb vírusfertőzések nem meghatározott helyen 
B3490 Vírusos fertőzés k.m.n. 
B3740 Egyéb húgyivarszervi lokalizációjú candidiasis 
B3780 Egyéb lokalizációjú candidiasis 
B3790 Candidiasis, k.m.n. 
B3880 Coccidioidomycosis egyéb formái 
B3890 Coccidioidomycosis, k.m.n. 
B3940 Histoplasmosis capsulati k.m.n. 
B3950 Histoplasmosis duboisii 
B3990 Histoplasmosis, k.m.n. 
B4000 Heveny pulmonalis blastomycosis 
B4010 Idült pulmonalis blastomycosis 
B4020 Pulmonalis blastomycosis, k.m.n. 
B4030 Bőr blastomycosis 
B4080 Blastomycosis egyéb formái 
B4090 Blastomycosis, k.m.n. 
B4100 Tüdő paracoccidioidomycosis 
B4180 Paracoccidioidomycosis egyéb formái 
B4190 Paracoccidioidomycosis, k.m.n. 
B4200 Tüdő sporotrichosis (J99.8*) 
B4210 Lymphocutan sporotrichosis 
B4280 Sporotrichosis egyéb formái 
B4290 Sporotrichosis, k.m.n. 
B4300 Bőr chromomycosis 
B4310 Phaeomycoticus agytályog 
B4320 Bőr alatti phaeomycoticus tályog és cysta 
B4380 Chromomycosis egyéb formái 
B4390 Chromomycosis, k.m.n. 
B4420 Tonsilla aspergillosis 
B4480 Aspergillosis egyéb formái 
B4490 Aspergillosis, k.m.n. 
B4500 Tüdő cryptococcosis 
B4510 Agyi cryptococcosis 
B4520 Bőr cryptococcosis 
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B4530 Csont cryptococcosis 
B4580 Cryptococcosis egyéb formái 
B4590 Cryptococcosis, k.m.n. 
B4600 A tüdő mucormycosisa 
B4620 Gastrointestinalis mucormycosis 
B4630 Bőr mucormycosis 
B4650 Mucormycosis, k.m.n. 
B4680 Egyéb zygomycosisok 
B4690 Zygomycosis, k.m.n. 
B4700 Eumycetoma 
B4710 Actinomycetoma 
B4790 Mycetoma, k.m.n. 
B4800 Lobomycosis 
B4810 Rhinosporidiosis 
B4820 Allescheriasis 
B4830 Geotrichosis 
B4840 Penicillosis 
B4870 Opportunista gombás fertőzések 
B4880 Egyéb meghatározott gombás fertőzések 
B5000 Plasmodium falciparum malária agyi szövődményekkel 
B5080 Egyéb súlyos és szövődményes Plasmodium falciparum malária 
B5090 Plasmodium falciparum malária, k.m.n. 
B5100 Plasmodium vivax malária léprepedéssel 
B5180 Plasmodium vivax malária egyéb szövődményekkel 
B5190 Plasmodium vivax malária szövődmény nélkül 
B5200 Plasmodium malariae malária nephropathiával 
B5280 Plasmodium malariae malária egyéb szövődményekkel 
B5290 Plasmodium malariae malária szövődmény nélkül 
B5300 Plasmodium ovale malária 
B5310 Malária majom Plasmodium fertőzést 
B5380 Egyéb parasitologiai vizsgálattal igazolt malária, m.n.o. 
B54H0 Malária k.m.n. 
B5500 Zsigeri leishmaniasis 
B5590 Leishmaniasis, k.m.n. 
B5600 Gambiai trypanosomiasis 
B5610 Rhodesiai trypanosomiasis 
B5690 Afrikai trypanosomiasis, k.m.n. 
B5710 Heveny Chagas-betegség a szív érintettsége nélkül 
B5720 Chagas-kór (idült) a szív érintettségével (I41.2*, I98.1*) 
B5740 Chagas-kór (idült) az idegrendszer érintettségével 
B5750 Chagas-kór (idült) egyéb szervek érintettségével 
B5820 Toxoplasmás meningoencephalitis (G05.2*) 
B5880 Toxoplasmosis egyéb szervek érintettségével 
B5890 Toxoplasmosis, k.m.n. 
B6000 Babesiosis 
B6010 Acanthamoebiasis 
B6020 Naegleriasis 
B6080 Egyéb meghatározott protozoon betegségek 
B64H0 Protozoon betegség, k.m.n. 
B6900 A központi idegrendszer cysticercosisa 
B6980 Egyéb lokalizációjú cysticercosis 
B6990 Cysticercosis, k.m.n. 
B73H0 Onchocerciasis 
B7400 Wuchereria bancrofti okozta filariasis 
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B7410 Brugia malayi okozta filariasis 
B7420 Brugia timori okozta filariasis 
B7440 Mansonelliasis 
B7480 Egyéb filariasisok 
B7490 Filariasis, k.m.n. 
B75H0 Trichinellosis 
B8300 Zsigeri vándorló lárva 
B8310 Gnathostomiasis 
B8320 Parastrongylus cantonensis okozta angiostrongyliasis 
B8330 Syngamiasis 
B8340 Belső hirudiniasis 
B8700 Bőr myiasis 
B8710 Seb myiasis 
B8720 Szem myiasis 
B8730 Orr-garat myiasis 
B8740 Fül myiasis 
B8780 Egyéb lokalizációjú myiasisok 
B8790 Myiasis, k.m.n. 
B8800 Egyéb atkás fertőzések 
B8810 Tungiasis [homoki bolha infestatio] 
B8820 Egyéb ízeltlábúak által okozott fertőzések 
B8830 Külső hirudiniasis 
B8880 Egyéb meghatározott fertőzések 
B89H0 Parazita-betegség, k.m.n. 
B9500 Streptococcus-A, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9510 Streptococcus-B, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9520 Streptococcus-D, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9530 Streptococcus pneumoniae, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9540 Egyéb streptococcus fajok, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9550 Streptococcus k.m.n., mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9560 Staphylococcus aureus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9570 Egyéb staphylococcus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9580 Staphylococcus k.m.n., mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9600 Mycoplasma pneumoniae, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9610 Klebsiella pneumoniae, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9620 Escherichia coli, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9630 Haemophilus influenzae, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9640 Proteus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9650 Pseudomonas, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9660 Bacillus fragilis, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9670 Clostridium perfringens, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9680 Egyéb meghat. bakter. ágens, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9700 Adenovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9710 Enterovirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9720 Coronavirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9730 Retrovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9740 Respiratory syncytial vírus, mint egyéb főcsoportbeli bet. kiváltó oka 
B9750 Rheovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9760 Parvovirus, mint az egyéb főcsoportokba tartozó betegségek kiváltó oka 
B9770 Papillomavirus, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
B9780 Egyéb vírus ágensek, mint egyéb főcsoportbeli betegségek kiváltó oka 
J1080 Influenza egyéb tünetekkel, influenzavírus identifikált 
J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1180 Influenza egyéb tünetekkel, vírus nem identifikált 
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L9460 Spontán dactylolysis (ainhum) 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 18 820Z Szeptikémia súlyos társult betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A0210 Salmonella sepsis 
A2070 Pestises septicaemia 
A2170 Generalizált tularaemia 
A2270 Anthrax septicaemia 
A2410 Heveny és fulmináns lefolyású melioidosis 
A2670 Erysipelothrix septicaemia 
A3270 Listeria septicaemia 
A3920 Heveny meningicoccaemia 
A3930 Idült meningococcaemia 
A3940 Meningococcaemia k.m.n. 
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. 
A4270 Actinomyces septicaemia 
A4400 Szisztémás bartonellosis 
B3770 Candida sepsis 
B3870 Disszeminált coccidioidomycosis 
B3930 Disszeminált histoplasmosis capsulati 
B4070 Disszeminált blastomycosis 
B4170 Disszeminált paracoccidioidomycosis 
B4270 Disszeminált sporotrichosis 
B4470 Disszeminált aspergillosis 
B4570 Disszeminált cryptococcosis 
B4610 Rhinocerebralis mucormycosis 
B4640 Disszeminált mucormycosis 
O7530 Egyéb fertőzés a vajúdás alatt 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 19  Mentális betegségek 

  **** 19 8210 Akut alkalmazkodási reakció, pszichoszociális diszfunkció 

BETEGSÉGEK 
F4300 Akut stresszreakció 
F4310 Poszttraumás stressz zavar 
F4320 Alkalmazkodási zavarok 
F4380 Súlyos stresszre adott egyéb reakció 
F4390 Súlyos stresszre adott nem-meghatározott válasz 
F6390 Nem-meghatározott szokás és impulzus-kontroll zavarok 
F9850 Dadogás (psallismus, ischophonia) 

  **** 19 822A Depresszív szindrómák 60 év alatt 

BETEGSÉGEK 
F3130 Bipoláris affektív zavar, enyhe vagy közepes depressziós epizód 
F3140 Bipoláris affektív zavar, súlyos depresszió,pszichotikus tünetek nélkü 
F3170 Bipoláris affektív zavar, jelenleg remisszióban 
F3200 Enyhe depressziós epizód 
F3210 Közepes depressziós epizód 
F3220 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetek nélkül 
F3280 Egyéb depressziós epizód 
F3290 Nem-meghatározott depressziós epizód 
F3300 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg enyhe depressziós epizód 
F3310 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizód 
F3320 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszich. tünetek nélkü 
F3330 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszichot. tünetekkel 
F3340 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg remisszióban 
F3380 Egyéb rekurrens (ismétlődő) depresszió 
F3390 Nem-meghatározott rekurrens depresszió (zavar) 
F3410 Disztimia 
F3480 Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar 
F3490 Nem-meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar 
F3800 Egyéb hangulatú [affektív] rendellenességek 
F4120 Kevert szorongásos és depressziós zavar 

  **** 19 822B Depresszív szindrómák 60 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 822A csoportjában! 

  **** 19 822C Önmérgezett depressziós betegek utógondozással 

BETEGSÉGEK "B" 
E1600 Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül 
T3600 Penicillinek által okozott mérgezés 
T3610 Cephalosporinok és egyéb b-laktám antibiotikumok okozta mérgezés 
T3620 Chloramphenicol csoport által okozott mérgezés 
T3630 Macrolidek által okozott mérgezés 
T3640 Tetracyclinek által okozott mérgezés 
T3650 Aminoglycosidok által okozott mérgezés 
T3660 Rifamycinek által okozott mérgezés 
T3670 Systemásan alkalmazott antifungalis antibiotikumok okozta mérgezés 
T3680 Egyéb systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3690 K.m.n. systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3700 Sulfonamidok által okozott mérgezés 
T3710 Mycobacterium elleni szerek által okozott mérgezés 
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T3720 Malária és egyéb vér-protozoonokra ható gyógyszerek okozta mérgezés 
T3730 Egyéb protozoonok elleni szerek által okozott mérgezés 
T3740 Féreghajtók által okozott mérgezés 
T3750 Vírus elleni szerek által okozott mérgezés 
T3780 Egyéb systemás fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3790 Systemás k.m.n. fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3800 Glycocorticoidok és syntheticus analógjaik által okozott mérgezés 
T3810 Pajzsmirigyhormonok és pótszereik által okozott mérgezés 
T3820 Pajzsmirigyhormon elválasztás elleni szerek által okozott mérgezés 
T3830 Insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3840 Orális fogamzásgátlók által okozott mérgezés 
T3850 Egyéb oestrogenek és progestogenek által okozott mérgezés 
T3860 Antigonadotropin-antioestrogen-antiandrogenek m.n.o. okozta mérgezés 
T3870 Androgenek és anabolicus fajrokonok által okozott mérgezés 
T3880 Egyéb és k.m.n. hormonok és syntheticus pótszereik okozta mérgezés 
T3890 Egyéb és k.m.n. antagonisták által okozott mérgezés 
T3900 Salicylatok által okozott mérgezés 
T3910 4-aminophenol -származékok által okozott mérgezés 
T3920 Pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3930 Egyéb nem-steroid gyulladásgátlók (NSAID) által okozott mérgezés 
T3940 Antirheumaticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T3980 Egyéb nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, m.n.o. okozta mérgezés 
T3990 Egyéb nem opioid k.m.n. fájd.-lázcsill.-antirheumaticumok ok. mérgezés 
T4000 Ópium által okozott mérgezés 
T4010 Heroin által okozott mérgezés 
T4020 Egyéb opioidok által okozott mérgezés 
T4030 Methadon által okozott mérgezés 
T4040 Egyéb syntheticus narcoticumok által okozott mérgezés 
T4050 Cocain által okozott mérgezés 
T4060 Egyéb és k.m.n. narcoticumok által okozott mérgezés 
T4070 Cannabis (származékok) által okozott mérgezés 
T4080 Lysergid [LSD] által okozott mérgezés 
T4090 Egyéb és k.m.n. psychodyslepticumok [hallucinogének] okozta mérgezés 
T4100 Inhalatiós anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4110 Intravénás anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4120 Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4130 Helyi anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4140 K.m.n. anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4150 Terápiás gázok által okozott mérgezés 
T4200 Hydantoin származékok által okozott mérgezés 
T4210 Iminostilbenek által okozott mérgezés 
T4220 Succinimidek és oxazolidindionok által okozott mérgezés 
T4230 Barbituratok által okozott mérgezés 
T4240 Benzodiazepinek által okozott mérgezés 
T4250 Vegyes antiepilepticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4260 Egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4270 K.m.n. antiepilepticum és nyugtató-altató szerek okozta mérgezés 
T4280 Antiparkinson gyógysz. és központi izomtónus-depressánsok ok. mérgezés 
T4300 Tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4310 Monoamino-oxydase-inhibitor antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4320 Egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4330 Phenothiazin antipsychoticus gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4340 Butyrophenon és thioxanthin neurolepticumok által okozott mérgezés 
T4350 Egyéb és k.m.n. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
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T4360 Psychostimulánsok, abusus lehetőségével által okozott mérgezés 
T4380 Egyéb psychotrop gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4390 K.m.n. psychotrop gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4400 Anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 
T4410 Egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4420 Ganglionblockoló gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4430 Egyéb parasympatholyticumok és spasmolyticumok, m.n.o. okozta mérgezés 
T4440 Túlnyomóan a-adrenoreceptor agonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4450 Túlnyomóan b-adrenoreceptor agonisták, által okozott mérgezés 
T4460 a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4470 b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4480 Központilag ható és adrenerg-neuron blockoló szerek okozta mérgezés 
T4490 Elsődlegesen az autonom idegr.re ható k.m.n. gyógysz. okozta mérgezés 
T4500 Antiallergiás gyógyszerek és antiemeticumok által okozott mérgezés 
T4510 Daganat elleni és immunosuppressiv szerek által okozott mérgezés 
T4520 Vitaminok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4530 Enzimek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4540 Vas és vegyületei által okozott mérgezés 
T4550 Anticoagulansok által okozott mérgezés 
T4560 A fibrinolysisre ható gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4570 Anticoag. antagonisták, K-vit. és egyéb véralvadásfokozók okozta mérg. 
T4580 Egyéb elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4590 K.m.n. elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4600 Szívműködést fokozó glycosidok és gyógyszerek okozta mérgezés 
T4610 Kalciumcsatorna blockolók által okozott mérgezés 
T4620 Egyéb szívritmus-regulátorok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4630 Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4640 Angiotensin-converting enzimgátlók által okozott mérgezés 
T4650 Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4660 Lipaemia és arteriosclerosis elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4670 Perifériás értágítók által okozott mérgezés 
T4680 Varicositas elleni és sclerotisáló anyagok által okozott mérgezés 
T4690 Elsődlegesen szív-érrendszerre ható k.m.n. gyógyszerek okozta mérgezés 
T4700 Histamin H2-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T4710 Egyéb sav-gyomornedv secretiót csökkentő gyógyszerek okozta mérgezés 
T4720 Bélizgató hashajtók által okozott mérgezés 
T4730 Sós és osmoticus hashajtók által okozott mérgezés 
T4740 Egyéb hashajtók által okozott mérgezés 
T4750 Emésztés-serkentők által okozott mérgezés 
T4760 Hasmenés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4770 Emeticumok által okozott mérgezés 
T4780 Egyéb, elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek okozta mérgezés 
T4790 K.m.n. gyomor-bélrendszerre ható szerek által okozott mérgezés 
T4800 Fájáskeltő gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4810 Vázizom-relaxánsok [neuromuscularis blockolók] által okozott mérgezés 
T4820 Egyéb és k.m.n. elsődlegesen az izmokra ható szerek okozta mérgezés 
T4830 Köhögéscsillapítók által okozott mérgezés 
T4840 Köptetők által okozott mérgezés 
T4850 Meghűlés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4860 Antiasthmaticumok által okozott mérgezés, m.n.o. 
T4870 Egyéb és k.m.n. elsődl. légzőszervekre ható gyógysz. okozta mérgezés 
T4900 Helyi antifung., fert. elleni, gyull.csökkentő szerek okozta mérgezés 
T4910 Antipruriticumok által okozott mérgezés 
T4920 Helyi adstringensek és detergensek által okozott mérgezés 
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T4930 Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek által okozott mérgezés 
T4940 Keratolyt.-keratoplast., egy. hajkezelők, preparátumok okozta mérgezés 
T4950 Szemészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4960 Fül-orr-gégészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4970 Helyileg használt fogászati gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4980 Egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4990 K.m.n. anyag által okozott mérgezés 
T5000 Mineralocorticoidok és antagonistáik által okozott mérgezés 
T5010 Kacs-diureticumok által okozott mérgezés 
T5020 Carboanhydrase-inhibitor, benzothiadiazid, egyéb diuret. okozta mérg. 
T5030 Elektrolyticus, caloricus és folyadékegyensúly anyagok okozta mérgezés 
T5040 Húgysavanyagcsere gyógyszerei által okozott mérgezés 
T5050 Étvágycsökkentők által okozott mérgezés 
T5060 Máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5070 Analepticumok és opioid-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T5080 Diagnosztikai anyagok által okozott mérgezés 
T5090 Egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5100 Ethanol toxikus hatása 
T5110 Methanol toxikus hatása 
T5120 2-propanol toxikus hatása 
T5130 Amylalcohol toxikus hatása 
T5180 Egyéb alkoholok toxikus hatása 
T5190 K.m.n. alkoholok toxikus hatása 
T5200 A kőolajtermékek toxikus hatása 
T5210 Benzol toxikus hatása 
T5220 Benzol és homológjai toxikus hatása 
T5230 Glycolok toxikus hatása 
T5240 Ketonok toxikus hatása 
T5280 Egyéb szerves oldószerek toxikus hatása 
T5290 K.m.n. szerves oldószerek toxikus hatása 
T5300 Szén-tetrachlorid toxikus hatása 
T5310 Chloroform toxikus hatása 
T5320 Trichlor-ethylen toxikus hatása 
T5330 Tetrachlor-ethylen toxikus hatása 
T5340 Dichlor-methan toxikus hatása 
T5350 Chlorofluorocarbonok toxikus hatása 
T5360 Alifás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5370 Aromás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5390 Alifás-aromás szénhidrogének, k.m.n. halogénszármazékok toxikus hatása 
T5400 Fenol és homológjai toxikus hatása 
T5410 Egyéb maró szerves vegyületek toxikus hatása 
T5420 Savak és savszerű anyagok toxikus hatása 
T5430 Maró lúgok és lúgszerű anyagok toxikus hatása 
T5490 K.m.n. maró anyagok toxikus hatása 
T55H0 A szappanok és detergensek toxikus hatása 
T5610 Higany és vegyületei toxikus hatása 
T5620 Króm és vegyületei toxikus hatása 
T5630 Kadmium és vegyületei toxikus hatása 
T5640 Réz és vegyületei toxikus hatása 
T5650 Cink és vegyületei toxikus hatása 
T5660 Ón és vegyületei toxikus hatása 
T5670 Beryllium és vegyületei toxikus hatása 
T5680 Egyéb fémek toxikus hatása 
T5690 K.m.n. fém toxikus hatása 
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T5700 Arzén és vegyületei toxikus hatása 
T5710 Phosphor és vegyületei toxikus hatása 
T5720 Mangán és vegyületei toxikus hatása 
T5730 Hydrogen cyanid toxikus hatása 
T5780 Egyéb meghatározott szervetlen anyagok toxikus hatása 
T5790 K.m.n. szervetlen anyag toxikus hatása 
T58H0 A szénmonoxyd toxikus hatása 
T5900 Nitrogenoxyd toxikus hatása 
T5910 Kéndioxyd toxikus hatása 
T5920 Formaldehyd toxikus hatása 
T5930 Könnygáz toxikus hatása 
T5940 Chlorgáz toxikus hatása 
T5950 Fluorgáz és hydrogen-fluorid toxikus hatása 
T5960 Hydrogen sulfit toxikus hatása 
T5970 Széndioxyd toxikus hatása 
T5980 Egyéb meghatározott gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T5990 K.m.n. gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T6000 Szervesphosphat és carbamat insecticidek toxikus hatása 
T6010 Halogenizált insecticidek toxikus hatása 
T6020 Egyéb insecticidek toxikus hatása 
T6030 Herbicidek és fungicidek toxikus hatása 
T6040 Rágcsálóirtó szerek toxikus hatása 
T6080 Egyéb pesticidek toxikus hatása 
T6090 K.m.n. pesticidek toxikus hatása 
T6100 Ciguatera hal által okozott mérgezés 
T6110 Scombroid hal által okozott mérgezés 
T6120 Egyéb hal és kagyló által okozott mérgezés 
T6180 Egyéb tengeri hal toxikus hatása 
T6190 K.m.n. tengeri hal toxikus hatása 
T6200 Gombák toxikus hatása 
T6210 Bogyók toxikus hatása 
T6220 Egyéb növények (növényi részek) toxikus hatása 
T6280 Egyéb ételként elfogyasztott ártalmas anyagok toxikus hatása 
T6290 Egyéb ételként elfogyasztott k.m.n. ártalmas anyag toxikus hatása 
T6300 Mérges kígyó által okozott toxikus reakció 
T6310 Egyéb gyíkok által okozott toxikus reakció 
T6320 Skorpió által okozott toxikus reakció 
T6330 Mérges pók által okozott toxikus reakció 
T6340 Egyéb mérges ízeltlábúak csípése 
T6350 Egyéb hal által okozott toxikus reakció 
T6360 Egyéb tengeri állatok által okozott toxikus reakciók 
T6380 Egyéb mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T6390 K.m.n. mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T64H0 Aflatoxin és egyéb mycotoxin ételszennyezők toxikus hatása 
T6500 Cyanidok toxikus hatása 
T6510 Strychnin és sóinak toxikus hatása 
T6520 Dohány és nicotin toxikus hatása 
T6530 A benzol nitro- és aminoszármazékai és homológjai toxikus hatása 
T6540 Szén-disulfid toxikus hatása 
T6550 Nitroglycerin és egyéb salétromsavak és észterek toxikus hatása 
T6560 Festékek és színezőanyagok toxikus hatása, m.n.o. 
T6580 Egyéb meghatározott anyagok toxikus hatása 
T6590 K.m.n. anyagok toxikus hatása 
T8810 A vaccinatiót követő egyéb szövődmények m.n.o. 
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ÉS BETEGSÉGEK "A" 
F3130 Bipoláris affektív zavar, enyhe vagy közepes depressziós epizód 
F3140 Bipoláris affektív zavar, súlyos depresszió,pszichotikus tünetek nélkü 
F3170 Bipoláris affektív zavar, jelenleg remisszióban 
F3200 Enyhe depressziós epizód 
F3210 Közepes depressziós epizód 
F3220 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetek nélkül 
F3280 Egyéb depressziós epizód 
F3290 Nem-meghatározott depressziós epizód 
F3300 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg enyhe depressziós epizód 
F3310 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizód 
F3320 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszich. tünetek nélkü 
F3330 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszichot. tünetekkel 
F3340 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg remisszióban 
F3380 Egyéb rekurrens (ismétlődő) depresszió 
F3390 Nem-meghatározott rekurrens depresszió (zavar) 
F3410 Disztimia 
F3480 Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar 
F3490 Nem-meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar 
F3800 Egyéb hangulatú [affektív] rendellenességek 
F4120 Kevert szorongásos és depressziós zavar 

AZ ELMEOSZTÁLYON "A" DIAGNÓZIS ÉS EGYÉB OSZTÁLYON "B" DIAGNÓZIS. 

  **** 19 823A Szorongásos betegségek 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
F4000 Agorafóbia 
F4010 Szociális fóbia 
F4020 Meghatározott, körülírt fóbia (egyszerű fóbia) 
F4080 Egyéb fóbiás szorongás zavar 
F4090 Nem-meghatározott fóbiás szorongás zavar 
F4100 Pánik zavar (szindróma) (epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) 
F4110 Generalizált szorongás 
F4130 Egyéb kevert szorongásos zavar 
F4180 Egyéb meghatározott szorongásos zavar 
F4190 Nem-meghatározott szorongás 
F4200 Elsősorban kényszergondolatok vagy rumináció 
F4210 Főként kompulziv cselekedetek (rögeszmés rítusok) 
F4220 Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek 
F4280 Egyéb obszessziv-kompulziv zavar 
F4290 Nem-meghatározott obszessziv-kompulziv zavar 
F4400 Disszociatív amnézia 
F4410 A disszociatív fuga 
F4420 Disszociatív stupor 
F4430 Transz(szerű) és megszállottsági zavarok 
F4440 Disszociatív mozgás-zavarok 
F4450 Disszociatív konvulziók 
F4460 Disszociatív anesztézia és érzészavar (érzéskiesés) 
F4470 Kevert disszociatív (konverziós) zavarok 
F4480 Egyéb disszociatív (konverziós) zavarok 
F4490 Nem-meghatározott disszociatív (konverziós) zavarok 
F4500 Szomatizáció(s zavar) 
F4510 Nem differenciált szomatoform zavar 
F4520 Hipochondria 
F4530 Szomatoform vegetatív (autonóm) diszfunkció 
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F4540 Állandó szomatoform fájdalom zavar 
F4580 Egyéb szomatoform zavarok 
F4590 Nem-meghatározott szomatoform zavarok 
F4800 Neuraszténia 
F4880 Egyéb meghatározott neurotikus zavar 
F4890 Nem-meghatározott neurotikus zavar 
F5100 Nem-organikus inszomnia 
F5110 Nem-organikus hiperszomnia 
F5120 Az alvás-ébrenlét ciklusának nem-organikus zavarai 
F5130 Somnabulismus ["alvajárás"] 
F5140 Pavor nocturnus [sleep terrors] 
F5150 Incubus (dream anxiety) ("lidércnyomás") 
F5180 Egyéb nem-organikus alvászavar 
F5190 Nem-meghatározott nem-organikus alvászavar 
F59H0 K.m.n. magatartási syndromák fiziológiai és fizikai faktorokkal 
F6300 Kóros játékszenvedély 
F6310 Pirománia 
F6320 Kleptománia 
F6330 Trichotillománia 
F6380 Egyéb szokás és impulzus-kontroll zavarok 
F8400 Gyermekkori autizmus (autismus infantilis) 
F8410 Atípusos autizmus 
F8420 Rett-szindróma 
F8430 Egyéb gyermekkori desintegrativ zavar 
F8440 Túlzott aktivitás mentális retardatióval és sztereotip mozgászavarral 
F8450 Asperger-szindróma 
F8480 Egyéb pervaziv (átható) fejlődési zavar 
F8490 Nem-meghatározott pervaziv (átható) fejlődési zavar 
F9100 A családi körre korlátozódó magatartászavar 
F9110 Kortárscsoportba sem beilleszkedettek magatartászavara (nem szoc.zált) 
F9120 Kortárs-csoportba beilleszkedettek magatartászavara (szocializált) 
F9130 Nyílt (kihívó) oppoziciós zavar 
F9180 Egyéb magatartászavar 
F9190 Nem-meghatározott magatartászavar 
F9200 Depressziós magatartászavar 
F9280 Egyéb kevert magatartás és emócionális zavar 
F9290 Nem-meghatározott kevert emócionális és magatartászavar 
F9300 Szeparációs szorongás a gyermekkorban 
F9310 Fóbiás szorongásos zavar gyermekkorban 
F9320 Szociális szorongásos zavar gyermekkorban 

  **** 19 823B Szorongásos betegségek 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 823A csoportjában! 

  **** 19 8240 Személyiségzavarok, pszichogén reakciók 

BETEGSÉGEK 
F5000 Anorexia nervosa 
F5010 Atípusos anorexia nervosa 
F5020 Bulimia nervosa 
F5200 A szexuális vágy hiánya vagy elvesztése 
F5210 Szexuális averzió és a szexuális kapcsolat örömtelensége 
F5220 A nemi szervek válaszképességének a csökkenése 
F5230 Orgazmuszavarok 
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F5240 Ejaculatio precox (korai magömlés) 
F5250 Nem-organikus vaginizmus 
F5260 Nem-organikus dyspareunia (genitális fájdalmak) 
F5270 Túlzott (excesszív) szexuális vágy 
F5280 Egyéb szexuális diszfunkció (nem-organikus elváltozás okozta) 
F5290 K.m.n. szexuális diszfunkció, nem-organikus elváltozás miatt 
F5300 Enyhe mentális és viselkedészavar, puerperiumhoz társulva, m.n.o. 
F5310 Súlyos mentális és viselkedészavar, puerperiumhoz társulva, m.n.o. 
F5380 Egyéb, m.n.o. puerperiummal társuló mentális és magatartászavar 
F5390 Nem-meghatározott puerperiummal társuló mentális zavar 
F54H0 Pszichológiai tényezők máshova osztályozott rendellenességben 
F6000 Paranoid személyiségzavar 
F6010 Szkizoid személyiségzavar 
F6020 Disszociális személyiségzavar 
F6030 Érzelmileg labilis személyiségzavar 
F6040 Hisztrionikus személyiségzavar 
F6050 Anankasztikus (obszessziv-kompulziv) személyiségzavar 
F6060 Szorongó (elkerülő, averziv) személyiségzavar 
F6070 Dependens személyiségzavar 
F6080 Egyéb specifikus (meghatározott) személyiségzavar 
F6090 Nem-meghatározott személyiségzavar 
F61H0 Kevert és egyéb személyiségzavarok 
F6200 A személyiség tartós változása katasztrófa átélése után 
F6210 A személyiség tartós változása pszichiátriai megbetegedés után 
F6280 Egyéb tartós személyiségváltozás 
F6290 Nem-meghatározott, tartós személyiségváltozás 
F6400 Transz-szexualizmus 
F6410 Kettős-szerepű transzvesztitizmus 
F6420 Gyermekkori nemi identitászavar 
F6480 A nemi identitás egyéb zavara 
F6490 Nem-meghatározott nemi identitászavar 
F6500 Fetisizmus 
F6510 Fetisisztikus transzvesztitizmus 
F6520 Exhibicionizmus 
F6530 Voyeurismus 
F6540 Pedofilia 
F6550 Szado-mazochizmus 
F6560 A szexuális preferencia multiplex (többszörös) zavara 
F6580 Egyéb zavara a szexuális preferenciának (beállítottságnak) 
F6590 Nem-meghatározott zavara a szexuális preferenciának 
F6600 A szexuális érés zavara 
F6610 Ego-disztóniás szexuális orientáció 
F6620 A szexuális kapcsolat zavara 
F6680 Egyéb pszichoszexuális fejlődészavar 
F6690 Nem-meghatározott pszichoszexuális fejlődészavar 
F6800 Agraváció [fizikai tünetek előidézése pszichés okokból] 
F6810 Fakticiózus zavar. [Pszichés vagy testi tünetek szándékos produkciója] 
F6880 Egyéb meghatározott zavara a felnőtt személyiségnek és viselkedésnek. 
F69H0 A felnőtt személyiség és viselkedés k.m.n. zavara 
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 
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F8090 Nem-meghatározott zavara a beszéd és a nyelv fejlődésének 
F8100 Meghatározott olvasási zavar (diszlexia) 
F8110 Az írás zavara (diszgráfia) 
F8120 Az aritmetikai készségek zavara (diszkalkulia) 
F8130 Az iskolai készségek kevert zavara 
F8180 Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek 
F8190 Nem-meghatározott fejlődési zavara az iskolai készségeknek 
F82H0 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei 
F83H0 Kevert specifikus fejlődési zavarok 
F88H0 A pszichológiai fejlődés egyéb rendellenességei 
F89H0 A pszichológiai fejlődés rendellenességei k.m.n. 
F9500 Átmeneti tic (zavar) 
F9510 Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) 
F9520 Kombinált vokális és multiplex motoros tic (zavar) 
F9580 Egyéb tic zavarok 
F9590 Nem-meghatározott tic zavarok 
F99H0 Másként nem-meghatározott mentális rendellenesség 

  **** 19 825A Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális retardáció 60 év alatt (kivéve: dementia) 

BETEGSÉGEK 
F04H0 Organikus amnéziás szindróma, nem alkohol vagy pszichoaktív szertôl 
F0500 Nem dementiához társuló delirium 
F0510 Dementiához társuló delirium 
F0580 Egyéb delirium 
F0590 Nem-meghatározott delirium 
F0600 Organikus hallucinózis 
F0610 Organikus katatónia 
F0620 Organikus paranoid (téveszmés) [szkizofrénia szerű] zavar 
F0630 Organikus hangulat- (affektív) zavarok 
F0640 Organikus szorongás zavar 
F0650 Organikus disszociatív zavar 
F0660 Organikus emócionális labilitás (asthenia) 
F0670 Enyhe kognitív zavar 
F0680 Egyéb meghat.mentális zavar, agykárosodás,diszfunkció,szervi baj okozt 
F0690 K.m.n. mentális zavar, agykárosodás, diszfunkció, szervi baj okozta 
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 
F09H0 K.m.n. organikus vagy szimptomatikus mentális rendellenesség 
F1040 Alkohol okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1050 Alkohol okozta pszichotikus zavarok 
F1060 Alkohol okozta amnesztikus szindróma 
F1070 Alkohol okozta reziduális zavarok 
F1140 Opiátok okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1150 Opiátok okozta pszichotikus zavarok 
F1160 Opiátok okozta amnesztikus szindróma 
F1170 Opiátok okozta reziduális zavarok 
F1240 Cannabis és származékai okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1250 Cannabis és származékai okozta pszichotikus zavarok 
F1260 Cannabis és származékai okozta amnesztikus szindróma 
F1270 Cannabis és származékai okozta reziduális zavarok 
F1340 Nyugtatók és altatók okozta megvonási szindróma deliriummal 
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F1350 Nyugtatók és altatók okozta pszichotikus zavarok 
F1360 Nyugtatók és altatók okozta amnesztikus szindróma 
F1370 Nyugtatók és altatók okozta reziduális zavarok 
F1440 Cocain okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1450 Cocain okozta pszichotikus zavarok 
F1460 Cocain okozta amnesztikus szindróma 
F1470 Cocain okozta reziduális zavarok 
F1540 Egyéb stimulánsok okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1550 Egyéb stimulánsok okozta pszichotikus zavarok 
F1560 Egyéb stimulánsok okozta amnesztikus szindróma 
F1570 Egyéb stimulánsok okozta reziduális zavarok 
F1640 Hallucinogének okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1650 Hallucinogének okozta pszichotikus zavarok 
F1660 Hallucinogének okozta amnesztikus szindróma 
F1670 Hallucinogének okozta reziduális zavarok 
F1740 Dohányzás okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1750 Dohányzás okozta pszichotikus zavarok 
F1760 Dohányzás okozta amnesztikus szindróma 
F1770 Dohányzás okozta reziduális zavarok 
F1840 Illékony oldószerek okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1850 Illékony oldószerek okozta pszichotikus zavarok 
F1860 Illékony oldószerek okozta amnesztikus szindróma 
F1870 Illékony oldószerek okozta reziduális zavarok 
F1940 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1950 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta pszichotikus zavarok 
F1960 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta amnesztikus szindróma 
F1970 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta reziduális zavarok 
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 
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  **** 19 825B Organikus zavarok (pszichoszindrómák), mentális retardáció 60 év felett (kivéve: dementia) 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 825A csoportjában! 

  **** 19 825C Dementia 60 év alatt 

BETEGSÉGEK 
F0100 Vaszkuláris demencia akut kezdettel 
F0110 Multi-infarktusos demencia 
F0120 Szubkortikális vaszkuláris demencia 
F0130 Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia 
F0180 Egyéb vaszkuláris demencia 
F0190 Nem-meghatározott vaszkuláris demencia 
F03H0 Nem-meghatározott demencia 

  **** 19 825D Dementia 60 év felett 

BETEGSÉGEK 
F0100 Vaszkuláris demencia akut kezdettel 
F0110 Multi-infarktusos demencia 
F0120 Szubkortikális vaszkuláris demencia 
F0130 Kevert, szubkortikális és kortikális vaszkuláris demencia 
F0180 Egyéb vaszkuláris demencia 
F0190 Nem-meghatározott vaszkuláris demencia 
F03H0 Nem-meghatározott demencia 

  **** 19 826A Pszichózisok 60 év alatt 

BETEGSÉGEK 
F2000 Paranoid szkizofrénia 
F2010 Hebfrénia 
F2020 Kataton szkizofrénia 
F2030 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia 
F2040 Szkizofrénia utáni depresszió 
F2050 Reziduális szkizofrénia 
F2060 Szkizofrénia szimplex (egyszerű szkizofrénia) 
F2080 Egyéb szkizofrénia 
F2090 Nem-meghatározott szkizofrénia 
F21H0 Szkizotipiás rendellenesség 
F2200 Paranoia (delúziv zavar) 
F2280 Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (delúziv) zavar 
F2290 Nem-meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (delúziv) zavar 
F2300 Akut polimorf pszichotikus zavar (szkizofrénia tünetei nélkül) 
F2310 Akut polimorf pszichotikus zavar szkizofrénia tüneteivel 
F2320 Akut szkizofreniform pszichózis (pszichotikus zavar) 
F2330 Egyéb akut, döntően paranoid (téveszmés) pszichotikus zavar 
F2380 Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar 
F2390 Nem-meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar 
F24H0 Indukált deluzionális rendellenességek 
F2500 Szkizoaffektív zavar mániás típusa 
F2510 Szkizoaffektív zavar depressziós típusa 
F2520 Szkizoaffektív zavar kevert típusa 
F2580 Egyéb szkizoaffektív zavar 
F2590 Nem-meghatározott szkizoaffektív zavar 
F28H0 Egyéb nem-organikus pszichotikus rendellenességek 
F29H0 Nem-organikus pszichózis k.m.n. 
F3000 Hipománia 
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F3010 Mánia pszichotikus tünetek nélkül 
F3020 Mánia pszichotikus tünetekkel 
F3080 Egyéb mániás epizód 
F3090 Nem-meghatározott mániás epizód 
F3100 Bipoláris affektív zavar, hipomániás epizód 
F3110 Bipoláris affektív zavar, mániás epizód pszichotikus tünetek nélkül 
F3120 Bipoláris affektív zavar, mániás epizód pszichotikus tünetekkel 
F3150 Bipoláris affektív zavar, súlyos depresszió, pszichotikus tünetekkel 
F3160 Bipoláris affektív zavar, jelenleg kevert tünetek észlelhetők 
F3180 Egyéb bipoláris affektív zavar 
F3190 Nem-meghatározott bipoláris affektív zavar 
F3230 Súlyos depressziós epizód pszichotikus tünetekkel 
F3400 Ciklotimia 
F3810 Egyéb rekurrens (ismétlődő) hangulat- (affektív) zavar 
F3880 Egyéb meghatározott hangulat- (affektív) zavar 
F39H0 Nem-meghatározott hangulat- (affektív) zavar 
F4810 Deperszonalizációs-derealizációs szindróma 
F5050 Hányás, ami más pszichés zavarhoz társul 
F5080 Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) 
F5090 Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) 

  **** 19 826B Pszichózisok 60 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 826A csoportjában! 

  **** 19 8270 Gyermekkori mentális rendellenességek 

BETEGSÉGEK 
F5080 Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) 
F6390 Nem-meghatározott szokás és impulzus-kontroll zavarok 
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 
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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 
F8100 Meghatározott olvasási zavar (diszlexia) 
F8110 Az írás zavara (diszgráfia) 
F8120 Az aritmetikai készségek zavara (diszkalkulia) 
F8130 Az iskolai készségek kevert zavara 
F8180 Egyéb fejlődési zavara az iskolai készségeknek 
F8190 Nem-meghatározott fejlődési zavara az iskolai készségeknek 
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 
F9330 Testvér rivalizáció (zavara) 
F9380 Egyéb gyermekkori emócionális zavar 
F9390 Nem-meghatározott gyermekkori emócionális zavar 
F9400 Elektív mutizmus 
F9410 Reaktív kötődési zavar gyermekkorban 
F9420 Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési zavar gyermekkorban 
F9480 Egyéb gyermekkori szociális funkciózavar 
F9490 Nem-meghatározott gyermekkori szociális funkciózavar 
F9800 Nem-organikus enurézis 
F9810 Nem-organikus enkoprézis 
F9820 Csecsemő- és gyermekkori táplálási zavarok 
F9830 Pica csecsemő- és gyermekkorban 
F9840 Sztereotip mozgászavar 
F9850 Dadogás (psallismus, ischophonia) 
F9860 Hadarás (agitolalia) 
F9880 Egyéb gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n emócionális zavar 
F9890 Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emócionális zavar 

  **** 19 8271 Gyermekkori mentális rendellenességek speciális kezeléssel 

BETEGSÉGEK 
F2000 Paranoid szkizofrénia 
F2010 Hebfrénia 
F2020 Kataton szkizofrénia 
F2030 Nem differenciálható (differenciálhatatlan) szkizofrénia 
F2040 Szkizofrénia utáni depresszió 
F2050 Reziduális szkizofrénia 
F2060 Szkizofrénia szimplex (egyszerű szkizofrénia) 
F2080 Egyéb szkizofrénia 
F2090 Nem-meghatározott szkizofrénia 
F21H0 Szkizotipiás rendellenesség 
F2200 Paranoia (delúziv zavar) 
F2280 Egyéb perzisztáló (tartós) paranoid (delúziv) zavar 
F2290 Nem-meghatározott perzisztáló (tartós) paranoid (delúziv) zavar 
F2300 Akut polimorf pszichotikus zavar (szkizofrénia tünetei nélkül) 
F2310 Akut polimorf pszichotikus zavar szkizofrénia tüneteivel 
F2320 Akut szkizofreniform pszichózis (pszichotikus zavar) 
F2330 Egyéb akut, döntően paranoid (téveszmés) pszichotikus zavar 
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F2380 Egyéb akut és átmeneti pszichotikus zavar 
F2390 Nem-meghatározott akut és átmeneti pszichotikus zavar 
F24H0 Indukált deluzionális rendellenességek 
F2500 Szkizoaffektív zavar mániás típusa 
F2510 Szkizoaffektív zavar depressziós típusa 
F2520 Szkizoaffektív zavar kevert típusa 
F2580 Egyéb szkizoaffektív zavar 
F2590 Nem-meghatározott szkizoaffektív zavar 
F28H0 Egyéb nem-organikus pszichotikus rendellenességek 
F29H0 Nem-organikus pszichózis k.m.n. 
F3000 Hipománia 
F3010 Mánia pszichotikus tünetek nélkül 
F3020 Mánia pszichotikus tünetekkel 
F3080 Egyéb mániás epizód 
F3090 Nem-meghatározott mániás epizód 
F3100 Bipoláris affektív zavar, hipomániás epizód 
F3110 Bipoláris affektív zavar, mániás epizód pszichotikus tünetek nélkül 
F3120 Bipoláris affektív zavar, mániás epizód pszichotikus tünetekkel 
F3130 Bipoláris affektív zavar, enyhe vagy közepes depressziós epizód 
F3140 Bipoláris affektív zavar, súlyos depresszió,pszichotikus tünetek nélkü 
F3150 Bipoláris affektív zavar, súlyos depresszió, pszichotikus tünetekkel 
F3160 Bipoláris affektív zavar, jelenleg kevert tünetek észlelhetők 
F3170 Bipoláris affektív zavar, jelenleg remisszióban 
F3180 Egyéb bipoláris affektív zavar 
F3190 Nem-meghatározott bipoláris affektív zavar 
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 
F3300 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg enyhe depressziós epizód 
F3310 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg közepes depressziós epizód 
F3320 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszich. tünetek nélkü 
F3330 Rekurrens depresszió, súlyos depressziós epizód, pszichot. tünetekkel 
F3340 Rekurrens (ismétlődő) depresszió, jelenleg remisszióban 
F3380 Egyéb rekurrens (ismétlődő) depresszió 
F3390 Nem-meghatározott rekurrens depresszió (zavar) 
F3400 Ciklotimia 
F3410 Disztimia 
F3480 Egyéb perzisztáló (tartós) hangulatzavar 
F3490 Nem-meghatározott perzisztáló (tartós) hangulatzavar 
F3800 Egyéb hangulatú [affektív] rendellenességek 
F3810 Egyéb rekurrens (ismétlődő) hangulat- (affektív) zavar 
F3880 Egyéb meghatározott hangulat- (affektív) zavar 
F39H0 Nem-meghatározott hangulat- (affektív) zavar 
F4120 Kevert szorongásos és depressziós zavar 
F4200 Elsősorban kényszergondolatok vagy rumináció 
F4210 Főként kompulziv cselekedetek (rögeszmés rítusok) 
F4220 Kevert kényszeres gondolatok és cselekedetek 
F4280 Egyéb obszessziv-kompulziv zavar 
F4290 Nem-meghatározott obszessziv-kompulziv zavar 
F4400 Disszociatív amnézia 
F4490 Nem-meghatározott disszociatív (konverziós) zavarok 
F4810 Deperszonalizációs-derealizációs szindróma 
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F5000 Anorexia nervosa 
F5010 Atípusos anorexia nervosa 
F5020 Bulimia nervosa 
F5050 Hányás, ami más pszichés zavarhoz társul 
F5080 Egyéb evészavar (táplálkozási zavar) 
F5090 Nem-meghatározott evészavarok (táplálkozási zavarok) 
F6380 Egyéb szokás és impulzus-kontroll zavarok 
F6390 Nem-meghatározott szokás és impulzus-kontroll zavarok 
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 
F8400 Gyermekkori autizmus (autismus infantilis) 
F8410 Atípusos autizmus 
F8420 Rett-szindróma 
F8430 Egyéb gyermekkori desintegrativ zavar 
F8440 Túlzott aktivitás mentális retardatióval és sztereotip mozgászavarral 
F8450 Asperger-szindróma 
F8480 Egyéb pervaziv (átható) fejlődési zavar 
F9000 Az aktivitás és a figyelem zavarai 
F9010 Hiperkinetikus magatartászavar 
F9080 Egyéb hiperkinetikus zavar 
F9090 Nem-meghatározott hiperkinetikus zavar 
F9300 Szeparációs szorongás a gyermekkorban 
F9310 Fóbiás szorongásos zavar gyermekkorban 
F9320 Szociális szorongásos zavar gyermekkorban 
F9380 Egyéb gyermekkori emócionális zavar 
F9390 Nem-meghatározott gyermekkori emócionális zavar 
F9410 Reaktív kötődési zavar gyermekkorban 
F9420 Diszinhibiciós (gátlástalan) kötődési zavar gyermekkorban 
F9480 Egyéb gyermekkori szociális funkciózavar 
F9490 Nem-meghatározott gyermekkori szociális funkciózavar 
F9500 Átmeneti tic (zavar) 
F9510 Krónikus motoros vagy vokális tic (zavar) 
F9520 Kombinált vokális és multiplex motoros tic (zavar) 
F9580 Egyéb tic zavarok 
F9590 Nem-meghatározott tic zavarok 
F9810 Nem-organikus enkoprézis 
F9820 Csecsemő- és gyermekkori táplálási zavarok 
F9840 Sztereotip mozgászavar 
F9880 Egyéb gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n emócionális zavar 
F9890 Gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő k.m.n. emócionális zavar 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "A" 
19204 Pszichodiagnosztikai elemző exploráció 
19205 Pszichodiagnosztikai exploráció teszt előtt 
19214 Kognitív térképezés terápia megalapozásához 
19217 Viselkedéstérképezés, kezelés megalapozásához 
1929E Bender-Gestalt-féle neuropszichiátriai teszt 
19302 Színes Raven-vizsgálat 
1932H Duss-féle meseteszt 
19332 Pieron-féle figyelemvizsgálat 
1938A Intelligenciavizsgálat HAWIK szerint 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK "B" 
95530 Önellátásra oktatás (napi tevékenységek gyakorlása) 
96006 Habilitációs foglalkozás 
96031 Szakpszichoterápiás ülés, hosszú (min. 50 perc) 
96033 Relaxációs tréning csoportban részvétel 
96035 Pszichoterápiás csoportban részvétel 
96423 Szakpszichoterápiás ülés családnak (2 vagy több családtag, ideje 45-90 perc) 

AZ "A" ÉS A "B" BEAVATKOZÁS CSOPORTBÓL LEGALÁBB 3-3 ELJÁRÁS 

  **** 19 8280 ADD szindróma 

BETEGSÉGEK 
F1030 Alkohol okozta megvonási szindróma 
F1080 Alkohol okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1090 Alkohol okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
F1130 Opiátok okozta megvonási szindróma 
F1180 Opiátok okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1190 Opiátok okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
F1230 Cannabis és származékai okozta megvonási szindróma 
F1280 Cannabis és származékai okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1290 Cannabis és származékai okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
F1330 Nyugtatók és altatók okozta megvonási szindróma 
F1380 Nyugtatók és altatók okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1390 Nyugtatók és altatók okozta k.m.n. mentális-viselkedészavarok 
F1430 Cocain okozta megvonási szindróma 
F1480 Cocain okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1490 Cocain okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
F1530 Egyéb stimulánsok okozta megvonási szindróma 
F1580 Egyéb stimulánsok okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1590 Egyéb stimulánsok okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
F1630 Hallucinogének okozta megvonási szindróma 
F1680 Hallucinogének okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1690 Hallucinogének okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
F1730 Dohányzás okozta megvonási szindróma 
F1780 Dohányzás okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1790 Dohányzás okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
F1830 Illékony oldószerek okozta megvonási szindróma 
F1880 Illékony oldószerek okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1890 Illékony oldószerek okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 
F1930 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta megvonási szindróma 
F1980 Drogok és pszichoaktívák okozta egyéb mentális és viselkedészavarok 
F1990 Drogok és pszichoaktívák okozta k.m.n. mentális és viselkedészavarok 

  **** 19 8281 Delírium ellátása utógondozással 

BETEGSÉGEK "A" 
F1020 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 
F1220 Cannabis és származékai okozta dependencia (szindróma) 
F1320 Nyugtatók és altatók okozta dependencia (szindróma) 
F1420 Cocain okozta dependencia (szindróma) 
F1520 Egyéb stimulánsok okozta dependencia (szindróma) 
F1620 Hallucinogének okozta dependencia (szindróma) 
F1820 Illékony oldószerek okozta dependencia (szindróma) 
F1920 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta dependencia (szindróma) 

BETEGSÉGEK "B" 
F0500 Nem dementiához társuló delirium 
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F0580 Egyéb delirium 
F0590 Nem-meghatározott delirium 
F1040 Alkohol okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1140 Opiátok okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1240 Cannabis és származékai okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1340 Nyugtatók és altatók okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1440 Cocain okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1540 Egyéb stimulánsok okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1640 Hallucinogének okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1740 Dohányzás okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1840 Illékony oldószerek okozta megvonási szindróma deliriummal 
F1940 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta megvonási szindróma deliriummal 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
8981A Több paraméteres non-invazív monitorizálás 

"B" DIAGN. ÉS AZ INTENZÍV ELLÁTÓ EGYSÉGEN LEGALÁBB 3 NAP ÉS "C" BEAV. ÉS "A" DIAGNÓZIS AZ ELMEOSZTÁLYON. 
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**** Főcsoport: 20  Alkohol- és drogfüggőség, alkohol- és drogfogyasztás okozta organikus, mentális betegségek 

  **** 20 8410 Ópium abúzus, függőség 

BETEGSÉGEK 
F1110 Opiátok okozta káros használat (abuzus) 
F1120 Opiátok okozta dependencia (szindróma) 

  **** 20 8420 Kokain-, egyéb drog abúzus vagy függőség 

BETEGSÉGEK 
F1210 Cannabis és származékai okozta káros használat (abuzus) 
F1220 Cannabis és származékai okozta dependencia (szindróma) 
F1310 Nyugtatók és altatók okozta káros használat (abuzus) 
F1320 Nyugtatók és altatók okozta dependencia (szindróma) 
F1410 Cocain okozta káros használat (abuzus) 
F1420 Cocain okozta dependencia (szindróma) 
F1510 Egyéb stimulánsok okozta káros használat (abuzus) 
F1520 Egyéb stimulánsok okozta dependencia (szindróma) 
F1610 Hallucinogének okozta káros használat (abuzus) 
F1620 Hallucinogének okozta dependencia (szindróma) 
F1710 Dohányzás okozta káros használat (abuzus) 
F1720 Dohányzás okozta dependencia (szindróma) 
F1810 Illékony oldószerek okozta káros használat (abuzus) 
F1820 Illékony oldószerek okozta dependencia (szindróma) 
F1910 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta káros használat (abuzus) 
F1920 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta dependencia (szindróma) 
F55H0 Dependenciát nem okozó anyagok abuzusa 

  **** 20 8430 Alkohol abúzus, függőség 

BETEGSÉGEK 
F1010 Alkohol okozta káros használat (abuzus) 
F1020 Alkohol okozta dependencia (szindróma) 

  **** 20 8440 Intoxikáció alkohol- vagy drogfogyasztás miatt 

BETEGSÉGEK 
F1000 Alkohol okozta akut intoxikáció 
F1100 Opiátok okozta akut intoxikáció 
F1200 Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció 
F1300 Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció 
F1400 Cocain okozta akut intoxikáció 
F1500 Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció 
F1600 Hallucinogének okozta akut intoxikáció 
F1700 Dohányzás okozta akut intoxikáció 
F1800 Illékony oldószerek okozta akut intoxikáció 
F1900 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció 

  **** 20 8441 Drog és alkohol intoxikáció sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
F1000 Alkohol okozta akut intoxikáció 
F1100 Opiátok okozta akut intoxikáció 
F1200 Cannabis és származékai okozta akut intoxikáció 
F1300 Nyugtatók és altatók okozta akut intoxikáció 
F1400 Cocain okozta akut intoxikáció 
F1500 Egyéb stimulánsok okozta akut intoxikáció 
F1600 Hallucinogének okozta akut intoxikáció 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 593 

F1700 Dohányzás okozta akut intoxikáció 
F1800 Illékony oldószerek okozta akut intoxikáció 
F1900 Drogok és pszichoaktív anyagok okozta akut intoxikáció 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
81230 Gyomormosás 
85932 Akut gyógyszer-, vegyszer- ill. ételmérgezett ellátása 
88530 Akut haemodialísis (HD) 
88570 Haemofiltráció (HF) 
88585 High flux dialízis 
88586 Mobil dialízis 
88600 Peritoneális dialízis 
88604 Haemodiafiltráció (HDF) 
88605 Haemoperfúzió 
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**** Főcsoport: 21  Sérülések, mérgezések 

  **** 21 8510 Bőrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58910 Bőr hegének vagy zsugorodásának megszüntetése 
58922 Mesh-graft 
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny 
58924 Plastica cutis sec. Reverdin 
58925 Vándoroltatott szabadlebeny 
58926 Irhaátültetés, szabad 
58931 V-Y-plasztika 
58932 Bőrforgatásos bőrpótlás 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
58937 Távoli nyeleslebeny 
58938 Kettős nyeleslebeny 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
5893A Cross finger plastica 
5893B Thenar lebeny (Iselin) 
5893D Hídlebeny 
58940 Hengerlebeny, egyszerű 
58941 Hengerlebeny, vándoroltatott 
58950 Keresztezett bőrpótlás 
58951 Zseblebeny 
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 

  **** 21 8520 Érnyeles bőrátültetés sérülés miatt 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 

  **** 21 853A Váll, felkar, kéz többszörös sérülése miatti kisebb műtétek 

BETEGSÉGEK 
S4070 A váll és felkar többszörös felületi sérülése 
S4270 A kulcscsont, lapocka és felkarcsont többszörös törése 
S4570 A váll és felkar több erének sérülése 
S4670 A váll és felkar több izmának és inának sérülése 
S4970 A váll és felkar többszörös sérülése 
S5070 Az alkar többszörös felületes sérülése 
S5570 Az alkar több erének sérülése 
S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 
S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50422 Sutura epi et perineuralis nervi 
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50432 Carpal tunnel felszabadítás 
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei 
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog) 
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ) 
53932 Érsérülés ellátása folttal 
53933 Áthidalás vénával 
53934 Áthidalás műanyaggal 
53935 Extraanatomicus áthidalás vénával 
53936 Extraanatomicus áthidalás műanyaggal 
53937 Reimplantatio - transpositio (érsérülésnél) 
57920 Intraossealis drótvarrat 
57921 Tűzés feltárással 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése 
58090 Capsulographia articulationis manus 
58116 Rész arthrodesis, carpalis csontokon és rad. carp. izület 
5816A Saddle nyereg protézis beültetés 
58170 Capsuloplastica manus 
58171 Csuklószalag plastica 
58173 Csuklóprotézis beültetés 
5817B Graner műtét 
5817C Kéztőcsont kiirtás, inggomb-plastica 
5817D Módosított Graner műtét arteria beültetéssel (sec Renner 
58201 Kéz lágyrészének feltárása 
58204 Idegentest eltávolítás kézből 
58210 Izomelválasztás, kézen 
58211 Tendolysis, kézen 
58220 Reconstructio musc. manus 
58222 Reconstructio vaginae tendinis manus 
58230 Aponeurectomia partialis manus 
58231 Aponeurectomia totalis manus 
58240 Feszítő ín varrata kézen 
58242 Extensor ín reconstructio, kézen 
58243 Flexor ín reconstructio, kézen 
58244 Pull out wire rögzítés 
58246 Extensor ín reinsertio, kézen 
58247 Flexor ín reinsertio kézen 
58248 Palmar plate reinsertio 
58249 Komplex kézsérülés ellátása 
58250 Izomtransplantatio kézen 
58251 Íntransplantatio kézen 
58252 Íntransplantatio kézen, autolog 
58253 Íntransplantatio kézen, homológ 
58254 Íntransplantatio kézen, szilikon rúd beültetés 
58255 Ínáthelyezés kézen 
58256 Ín antepositio kézen 
58257 Ín retropositio kézen 
58260 Hüvelykujj reconstructio, hüvelyk-képzés 
58261 Pollicisatio 
58262 Lábujj transfer 
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58263 Phalangisatio 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58265 Ujjtranspositio kézen 
58270 Opponens-plastica kézen 
58280 Tendofixatio manus, tenodesis 
58281 Ínmeghosszabítás kézen 
58282 Ínmegrövidítés kézen 
58283 Kézkeskenyítés 
58284 Kézsugár eltávolítás 
58285 Kézsugár centralisatio 
58286 Syndactylia csontos szétválasztása, kézen 
58287 Hasadt kéz reconstructio 
58288 Kéz gigantismus plastica 
58293 Adhaesiolysis manus 
58294 Fogó kéz kialakítása, sugár transpositióval 
5837F Szalag reinsertio 
58404 Exarticulatio kézujjon 
58405 Amputatio digiti post amputationem traumaticam 
58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam 
58411 Amputatio pollicis 
58412 Amputatio pollicis secundarius 
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis 
58561 Replantatiós műtét, kis amputatum 
83307 Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással 

  **** 21 854B Nem meghatározott lokalizációjú sérülések műtétei 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54132 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás) 
54137 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás), laparoscopos 
55295 Retroperitonealis vérzés ellátása (packing) 
57600 Járomcsont törés zárt repositiója 
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója 
57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója 
57640 Állkapocs törések nyílt repositiója 
57650 Orbita törések nyílt repositiója 
57660 Arctörések zárt repositiója 
57670 Arctörések nyílt repositiója 
57680 Járomív törés synthesise 
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv. 
57800 Csont idegentest eltávolítás 
5781M Osteotomia fibulae 
57843 Radius fej resectio 
57846 Humerus fej eltávolítás 
5786D Transport osteotomia 
57900 Percutan tűzés 
57902 Combnyak szegezés 
57903 Combnyak csavarozás - fedett 
57904 Combnyak csavarozás - feltárás 
57905 Combnyak tűzés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 597 

5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
5790D Palacos-plombage 
5790E Verbund-osteosynthesis 
57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció) 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792R DCS synthesis 
57930 Repositio epiphyseos clausa 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa 
58020 Ízületi sérülés ellátása 
58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos 
58041 Meniscectomia partialis, arthrotomia 
58042 Meniscus reinsertio, arthroscopos 
58043 Meniscus reinsertio, arthrotomia 
58044 Meniscectomia totalis, arthroscopos 
58046 Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos 
58055 Arthroscopos szalagplastica 
58056 Arthroscopos szalagvarrat 
58060 Reinsertio, arthroscopos 
58092 Syndesmosis fibulo-tibialis varrat 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
58141 Reinsertio lig. patellae 
58142 Reinsertio tendinis quadricipitis fem. 
58143 Impressio kiemelés térden, arthroscopos 
58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
58147 Elülső keresztszalag varrat 
58148 Elülső keresztszalag reinsertio 
58149 Elülső keresztszalag plastica 
5814A Hátsó  keresztszalag reinsertio 
5814B Hátsó  keresztszalag plastica 
5814C Oldalszalag varrat 
5814D Oldalszalag reinsertio 
5814E Térdszalag  beültetés (syntethicus) 
5815E Csipő protézis hibrid TEP 
58162 Repositio, csípő műtéti 
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58290 Pulley varrat 
58307 Tractus iliotibialis incisio 
58361 Ínreconstructio 
58363 Izomeredés reinsertio 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58450 Amputatio digiti pedis 
58460 Amputatio pedis 
58464 Exarticulatio talo-cruralis 
58470 Amputatio cruris 
58480 Amputatio femoris 
58481 Exarticulatio genus 
58833 Decollement ellátása 
58904 Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén) 
82092 Repositio operativa luxationis 
83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 
83620 Velőűrsínezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás 
84710 Olecranon extensio 
84712 Condylus femoris extensio 
84713 Tuberositas tibiae extensio 
84714 Calcaneus extensio 
84750 Függesztéses extensio 

  **** 21 856C Allergiás betegségek sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
T7800 Anaphylaxiás shock ártalmas táplálék miatt 
T7820 Anaphylaxiás shock, m.n.o. 
T7830 Oedema angioneurotica 
T7840 Allergia, k.m.n. 
T8050 Anaphylaxiás shock, serum okozta 
T8060 Egyéb serum-reakció 
T8870 Gyógyszerek k.m.n. káros hatása 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88740 Infúzió perifériás vénába 
88741 Infúzió centrális vénába 
91920 Shock terápia 
92100 Agresszív antiallergiás kezelés 

  **** 21 857A Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
E1600 Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül 
T3600 Penicillinek által okozott mérgezés 
T3610 Cephalosporinok és egyéb b-laktám antibiotikumok okozta mérgezés 
T3620 Chloramphenicol csoport által okozott mérgezés 
T3630 Macrolidek által okozott mérgezés 
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T3640 Tetracyclinek által okozott mérgezés 
T3650 Aminoglycosidok által okozott mérgezés 
T3660 Rifamycinek által okozott mérgezés 
T3661 Enyhe és kp. súlyos Rifamycin mérgezés 
T3662 Súlyos Rifamycin mérgezés 
T3670 Systemásan alkalmazott antifungalis antibiotikumok okozta mérgezés 
T3680 Egyéb systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3690 K.m.n. systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3700 Sulfonamidok által okozott mérgezés 
T3710 Mycobacterium elleni szerek által okozott mérgezés 
T3711 Enyhe és kp. súlyos antituberculotikum mérgezés 
T3712 Súlyos antituberculotikum mérgezés 
T3720 Malária és egyéb vér-protozoonokra ható gyógyszerek okozta mérgezés 
T3730 Egyéb protozoonok elleni szerek által okozott mérgezés 
T3740 Féreghajtók által okozott mérgezés 
T3750 Vírus elleni szerek által okozott mérgezés 
T3780 Egyéb systemás fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3790 Systemás k.m.n. fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3800 Glycocorticoidok és syntheticus analógjaik által okozott mérgezés 
T3810 Pajzsmirigyhormonok és pótszereik által okozott mérgezés 
T3820 Pajzsmirigyhormon elválasztás elleni szerek által okozott mérgezés 
T3830 Insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3831 Enyhe és kp. súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3832 Súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3840 Orális fogamzásgátlók által okozott mérgezés 
T3850 Egyéb oestrogenek és progestogenek által okozott mérgezés 
T3860 Antigonadotropin-antioestrogen-antiandrogenek m.n.o. okozta mérgezés 
T3870 Androgenek és anabolicus fajrokonok által okozott mérgezés 
T3880 Egyéb és k.m.n. hormonok és syntheticus pótszereik okozta mérgezés 
T3890 Egyéb és k.m.n. antagonisták által okozott mérgezés 
T3900 Salicylatok által okozott mérgezés 
T3901 Enyhe és kp. súlyos salicylát mérgezés 
T3902 Súlyos salicylát mérgezés 
T3910 4-aminophenol -származékok által okozott mérgezés 
T3911 Enyhe és kp. súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés 
T3912 Súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés 
T3920 Pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3921 Enyhe és kp. súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3922 Súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3930 Egyéb nem-steroid gyulladásgátlók (NSAID) által okozott mérgezés 
T3940 Antirheumaticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T3980 Egyéb nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, m.n.o. okozta mérgezés 
T3990 Egyéb nem opioid k.m.n. fájd.-lázcsill.-antirheumaticumok ok. mérgezés 
T4000 Ópium által okozott mérgezés 
T4001 Enyhe és kp. súlyos ópium mérgezés 
T4002 Súlyos ópium mérgezés 
T4010 Heroin által okozott mérgezés 
T4011 Enyhe és kp. súlyos heroin mérgezés 
T4012 Súlyos heroin mérgezés 
T4020 Egyéb opioidok által okozott mérgezés 
T4021 Enyhe és kp. súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4022 Súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4030 Methadon által okozott mérgezés 
T4031 Enyhe és kp. súlyos methadon mérgezés 
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T4032 Súlyos methadon mérgezés 
T4040 Egyéb syntheticus narcoticumok által okozott mérgezés 
T4050 Cocain által okozott mérgezés 
T4051 Enyhe és kp. súlyos cocain mérgezés 
T4052 Súlyos cocain mérgezés 
T4060 Egyéb és k.m.n. narcoticumok által okozott mérgezés 
T4070 Cannabis (származékok) által okozott mérgezés 
T4080 Lysergid [LSD] által okozott mérgezés 
T4090 Egyéb és k.m.n. psychodyslepticumok [hallucinogének] okozta mérgezés 
T4100 Inhalatiós anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4110 Intravénás anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4120 Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4130 Helyi anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4140 K.m.n. anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4150 Terápiás gázok által okozott mérgezés 
T4200 Hydantoin származékok által okozott mérgezés 
T4210 Iminostilbenek által okozott mérgezés 
T4211 Enyhe és kp. súlyos iminostilben mérgezés 
T4212 Súlyos iminostilben mérgezés 
T4220 Succinimidek és oxazolidindionok által okozott mérgezés 
T4230 Barbituratok által okozott mérgezés 
T4231 Enyhe és kp. súlyos barbiturát mérgezés 
T4232 Súlyos barbiturát mérgezés 
T4240 Benzodiazepinek által okozott mérgezés 
T4241 Enyhe és kp. súlyos benzodiazepin mérgezés 
T4242 Súlyos benzodiazepin mérgezés 
T4250 Vegyes antiepilepticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4260 Egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4261 Enyhe és kp. súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4262 Súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4270 K.m.n. antiepilepticum és nyugtató-altató szerek okozta mérgezés 
T4280 Antiparkinson gyógysz. és központi izomtónus-depressánsok ok. mérgezés 
T4300 Tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4301 Enyhe és kp. súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4302 Súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4310 Monoamino-oxydase-inhibitor antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4320 Egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4321 Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4322 Súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4330 Phenothiazin antipsychoticus gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4340 Butyrophenon és thioxanthin neurolepticumok által okozott mérgezés 
T4350 Egyéb és k.m.n. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4351 Enyhe és kp. súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4352 Súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4360 Psychostimulánsok, abusus lehetőségével által okozott mérgezés 
T4380 Egyéb psychotrop gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4390 K.m.n. psychotrop gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4400 Anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 
T4401 Enyhe és kp. súlyos anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 
T4402 Anticholinesterase szerek okozta súlyos mérgezés 
T4410 Egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4411 Enyhe és kp. súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4412 Súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4420 Ganglionblockoló gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
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T4430 Egyéb parasympatholyticumok és spasmolyticumok, m.n.o. okozta mérgezés 
T4440 Túlnyomóan a-adrenoreceptor agonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4450 Túlnyomóan b-adrenoreceptor agonisták, által okozott mérgezés 
T4460 a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4461 Enyhe és kp. súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4462 Súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4470 b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4471 Enyhe, kp. súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4472 Súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4480 Központilag ható és adrenerg-neuron blockoló szerek okozta mérgezés 
T4490 Elsődlegesen az autonom idegr.re ható k.m.n. gyógysz. okozta mérgezés 
T4500 Antiallergiás gyógyszerek és antiemeticumok által okozott mérgezés 
T4510 Daganat elleni és immunosuppressiv szerek által okozott mérgezés 
T4520 Vitaminok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4530 Enzimek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4540 Vas és vegyületei által okozott mérgezés 
T4550 Anticoagulansok által okozott mérgezés 
T4560 A fibrinolysisre ható gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4570 Anticoag. antagonisták, K-vit. és egyéb véralvadásfokozók okozta mérg. 
T4580 Egyéb elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4590 K.m.n. elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4600 Szívműködést fokozó glycosidok és gyógyszerek okozta mérgezés 
T4610 Kalciumcsatorna blockolók által okozott mérgezés 
T4620 Egyéb szívritmus-regulátorok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4630 Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4640 Angiotensin-converting enzimgátlók által okozott mérgezés 
T4650 Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4660 Lipaemia és arteriosclerosis elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4670 Perifériás értágítók által okozott mérgezés 
T4680 Varicositas elleni és sclerotisáló anyagok által okozott mérgezés 
T4690 Elsődlegesen szív-érrendszerre ható k.m.n. gyógyszerek okozta mérgezés 
T4700 Histamin H2-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T4710 Egyéb sav-gyomornedv secretiót csökkentő gyógyszerek okozta mérgezés 
T4720 Bélizgató hashajtók által okozott mérgezés 
T4730 Sós és osmoticus hashajtók által okozott mérgezés 
T4740 Egyéb hashajtók által okozott mérgezés 
T4750 Emésztés-serkentők által okozott mérgezés 
T4760 Hasmenés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4770 Emeticumok által okozott mérgezés 
T4780 Egyéb, elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek okozta mérgezés 
T4790 K.m.n. gyomor-bélrendszerre ható szerek által okozott mérgezés 
T4800 Fájáskeltő gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4810 Vázizom-relaxánsok [neuromuscularis blockolók] által okozott mérgezés 
T4820 Egyéb és k.m.n. elsődlegesen az izmokra ható szerek okozta mérgezés 
T4830 Köhögéscsillapítók által okozott mérgezés 
T4840 Köptetők által okozott mérgezés 
T4850 Meghűlés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4860 Antiasthmaticumok által okozott mérgezés, m.n.o. 
T4861 Enyhe és kp. súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 
T4862 Súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 
T4870 Egyéb és k.m.n. elsődl. légzőszervekre ható gyógysz. okozta mérgezés 
T4900 Helyi antifung., fert. elleni, gyull.csökkentő szerek okozta mérgezés 
T4910 Antipruriticumok által okozott mérgezés 
T4920 Helyi adstringensek és detergensek által okozott mérgezés 
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T4930 Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek által okozott mérgezés 
T4940 Keratolyt.-keratoplast., egy. hajkezelők, preparátumok okozta mérgezés 
T4950 Szemészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4960 Fül-orr-gégészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4970 Helyileg használt fogászati gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4980 Egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4981 Enyhe és kp. súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4982 Súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4990 K.m.n. anyag által okozott mérgezés 
T5000 Mineralocorticoidok és antagonistáik által okozott mérgezés 
T5010 Kacs-diureticumok által okozott mérgezés 
T5020 Carboanhydrase-inhibitor, benzothiadiazid, egyéb diuret. okozta mérg. 
T5030 Elektrolyticus, caloricus és folyadékegyensúly anyagok okozta mérgezés 
T5040 Húgysavanyagcsere gyógyszerei által okozott mérgezés 
T5050 Étvágycsökkentők által okozott mérgezés 
T5060 Máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5061 Enyhe és kp. súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5062 Súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5070 Analepticumok és opioid-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T5080 Diagnosztikai anyagok által okozott mérgezés 
T5090 Egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5091 Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5092 Súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5100 Ethanol toxikus hatása 
T5101 Ethanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5102 Ethanol által okozott súlyos mérgezés 
T5110 Methanol toxikus hatása 
T5111 Methanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5112 Methanol által okozott súlyos mérgezés 
T5120 2-propanol toxikus hatása 
T5130 Amylalcohol toxikus hatása 
T5180 Egyéb alkoholok toxikus hatása 
T5190 K.m.n. alkoholok toxikus hatása 
T5200 A kőolajtermékek toxikus hatása 
T5210 Benzol toxikus hatása 
T5220 Benzol és homológjai toxikus hatása 
T5230 Glycolok toxikus hatása 
T5231 Glycolok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5232 Glycolok okozta súlyos mérgezés 
T5240 Ketonok toxikus hatása 
T5280 Egyéb szerves oldószerek toxikus hatása 
T5281 Egyéb szerves oldószer által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5282 Egyéb szerves oldószer által okozott súlyos mérgezés 
T5290 K.m.n. szerves oldószerek toxikus hatása 
T5300 Szén-tetrachlorid toxikus hatása 
T5310 Chloroform toxikus hatása 
T5320 Trichlor-ethylen toxikus hatása 
T5330 Tetrachlor-ethylen toxikus hatása 
T5340 Dichlor-methan toxikus hatása 
T5350 Chlorofluorocarbonok toxikus hatása 
T5360 Alifás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5370 Aromás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5390 Alifás-aromás szénhidrogének, k.m.n. halogénszármazékok toxikus hatása 
T5400 Fenol és homológjai toxikus hatása 
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T5410 Egyéb maró szerves vegyületek toxikus hatása 
T5420 Savak és savszerű anyagok toxikus hatása 
T5421 Savak és savszerű anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5422 Savak és savszerű anyagok okozta súlyos mérgezés 
T5430 Maró lúgok és lúgszerű anyagok toxikus hatása 
T5431 Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5432 Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T5490 K.m.n. maró anyagok toxikus hatása 
T5491 Maró anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5492 Maró anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T55H0 A szappanok és detergensek toxikus hatása 
T5610 Higany és vegyületei toxikus hatása 
T5620 Króm és vegyületei toxikus hatása 
T5630 Kadmium és vegyületei toxikus hatása 
T5640 Réz és vegyületei toxikus hatása 
T5650 Cink és vegyületei toxikus hatása 
T5660 Ón és vegyületei toxikus hatása 
T5670 Beryllium és vegyületei toxikus hatása 
T5680 Egyéb fémek toxikus hatása 
T5690 K.m.n. fém toxikus hatása 
T5700 Arzén és vegyületei toxikus hatása 
T5710 Phosphor és vegyületei toxikus hatása 
T5720 Mangán és vegyületei toxikus hatása 
T5730 Hydrogen cyanid toxikus hatása 
T5780 Egyéb meghatározott szervetlen anyagok toxikus hatása 
T5790 K.m.n. szervetlen anyag toxikus hatása 
T5801 Szénmonoxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5802 Szénmonoxid által okozott súlyos mérgezés 
T58H0 A szénmonoxyd toxikus hatása 
T5900 Nitrogenoxyd toxikus hatása 
T5910 Kéndioxyd toxikus hatása 
T5920 Formaldehyd toxikus hatása 
T5930 Könnygáz toxikus hatása 
T5940 Chlorgáz toxikus hatása 
T5941 Chlorgáz által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5942 Chlorgáz által okozott súlyos mérgezés 
T5950 Fluorgáz és hydrogen-fluorid toxikus hatása 
T5960 Hydrogen sulfit toxikus hatása 
T5970 Széndioxyd toxikus hatása 
T5971 Széndioxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5972 Széndioxid által okozott súlyos mérgezés 
T5980 Egyéb meghatározott gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T5990 K.m.n. gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T5991 K.m.n. gázok,gőzök,párák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5992 K.m.n. gázok,gőzök,párák által okozott súlyos mérgezés 
T6000 Szervesphosphat és carbamat insecticidek toxikus hatása 
T6001 Szerves phosphat és carb. insect. által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6002 Szerves phosphat és carb. insect. okozta súlyos mérgezés 
T6010 Halogenizált insecticidek toxikus hatása 
T6020 Egyéb insecticidek toxikus hatása 
T6030 Herbicidek és fungicidek toxikus hatása 
T6031 Herbicidek és fungicidek által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6032 Herbicidek és fungicidek okozta súlyos mérgezés 
T6040 Rágcsálóirtó szerek toxikus hatása 
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T6080 Egyéb pesticidek toxikus hatása 
T6090 K.m.n. pesticidek toxikus hatása 
T6100 Ciguatera hal által okozott mérgezés 
T6110 Scombroid hal által okozott mérgezés 
T6120 Egyéb hal és kagyló által okozott mérgezés 
T6180 Egyéb tengeri hal toxikus hatása 
T6190 K.m.n. tengeri hal toxikus hatása 
T6200 Gombák toxikus hatása 
T6201 Gombák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6202 Gombák által okozott súlyos mérgezés 
T6210 Bogyók toxikus hatása 
T6220 Egyéb növények (növényi részek) toxikus hatása 
T6221 Egyéb növények által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6222 Egyéb növények által okozott súlyos mérgezés 
T6280 Egyéb ételként elfogyasztott ártalmas anyagok toxikus hatása 
T6290 Egyéb ételként elfogyasztott k.m.n. ártalmas anyag toxikus hatása 
T6300 Mérges kígyó által okozott toxikus reakció 
T6301 Mérges kígyó által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6302 Mérges kígyó által okozott súlyos mérgezés 
T6310 Egyéb gyíkok által okozott toxikus reakció 
T6320 Skorpió által okozott toxikus reakció 
T6321 Skorpió által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6322 Skorpió által okozott súlyos mérgezés 
T6330 Mérges pók által okozott toxikus reakció 
T6331 Mérges pók által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6332 Mérges pók által okozott súlyos mérgezés 
T6340 Egyéb mérges ízeltlábúak csípése 
T6350 Egyéb hal által okozott toxikus reakció 
T6360 Egyéb tengeri állatok által okozott toxikus reakciók 
T6380 Egyéb mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T6390 K.m.n. mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T64H0 Aflatoxin és egyéb mycotoxin ételszennyezők toxikus hatása 
T6500 Cyanidok toxikus hatása 
T6510 Strychnin és sóinak toxikus hatása 
T6520 Dohány és nicotin toxikus hatása 
T6530 A benzol nitro- és aminoszármazékai és homológjai toxikus hatása 
T6540 Szén-disulfid toxikus hatása 
T6550 Nitroglycerin és egyéb salétromsavak és észterek toxikus hatása 
T6560 Festékek és színezőanyagok toxikus hatása, m.n.o. 
T6580 Egyéb meghatározott anyagok toxikus hatása 
T6590 K.m.n. anyagok toxikus hatása 
T6591 K.m.n. anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6592 K.m.n. anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T8810 A vaccinatiót követő egyéb szövődmények m.n.o. 

  **** 21 857D Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásainak sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
E1600 Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül 
T3600 Penicillinek által okozott mérgezés 
T3610 Cephalosporinok és egyéb b-laktám antibiotikumok okozta mérgezés 
T3620 Chloramphenicol csoport által okozott mérgezés 
T3630 Macrolidek által okozott mérgezés 
T3640 Tetracyclinek által okozott mérgezés 
T3650 Aminoglycosidok által okozott mérgezés 
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T3660 Rifamycinek által okozott mérgezés 
T3661 Enyhe és kp. súlyos Rifamycin mérgezés 
T3662 Súlyos Rifamycin mérgezés 
T3670 Systemásan alkalmazott antifungalis antibiotikumok okozta mérgezés 
T3680 Egyéb systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3690 K.m.n. systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3700 Sulfonamidok által okozott mérgezés 
T3710 Mycobacterium elleni szerek által okozott mérgezés 
T3711 Enyhe és kp. súlyos antituberculotikum mérgezés 
T3712 Súlyos antituberculotikum mérgezés 
T3720 Malária és egyéb vér-protozoonokra ható gyógyszerek okozta mérgezés 
T3730 Egyéb protozoonok elleni szerek által okozott mérgezés 
T3740 Féreghajtók által okozott mérgezés 
T3750 Vírus elleni szerek által okozott mérgezés 
T3780 Egyéb systemás fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3790 Systemás k.m.n. fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3800 Glycocorticoidok és syntheticus analógjaik által okozott mérgezés 
T3810 Pajzsmirigyhormonok és pótszereik által okozott mérgezés 
T3820 Pajzsmirigyhormon elválasztás elleni szerek által okozott mérgezés 
T3830 Insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3831 Enyhe és kp. súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3832 Súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3840 Orális fogamzásgátlók által okozott mérgezés 
T3850 Egyéb oestrogenek és progestogenek által okozott mérgezés 
T3860 Antigonadotropin-antioestrogen-antiandrogenek m.n.o. okozta mérgezés 
T3870 Androgenek és anabolicus fajrokonok által okozott mérgezés 
T3880 Egyéb és k.m.n. hormonok és syntheticus pótszereik okozta mérgezés 
T3890 Egyéb és k.m.n. antagonisták által okozott mérgezés 
T3900 Salicylatok által okozott mérgezés 
T3901 Enyhe és kp. súlyos salicylát mérgezés 
T3902 Súlyos salicylát mérgezés 
T3910 4-aminophenol -származékok által okozott mérgezés 
T3911 Enyhe és kp. súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés 
T3912 Súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés 
T3920 Pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3921 Enyhe és kp. súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3922 Súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3930 Egyéb nem-steroid gyulladásgátlók (NSAID) által okozott mérgezés 
T3940 Antirheumaticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T3980 Egyéb nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, m.n.o. okozta mérgezés 
T3990 Egyéb nem opioid k.m.n. fájd.-lázcsill.-antirheumaticumok ok. mérgezés 
T4000 Ópium által okozott mérgezés 
T4001 Enyhe és kp. súlyos ópium mérgezés 
T4002 Súlyos ópium mérgezés 
T4010 Heroin által okozott mérgezés 
T4011 Enyhe és kp. súlyos heroin mérgezés 
T4012 Súlyos heroin mérgezés 
T4020 Egyéb opioidok által okozott mérgezés 
T4021 Enyhe és kp. súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4022 Súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4030 Methadon által okozott mérgezés 
T4031 Enyhe és kp. súlyos methadon mérgezés 
T4032 Súlyos methadon mérgezés 
T4040 Egyéb syntheticus narcoticumok által okozott mérgezés 
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T4050 Cocain által okozott mérgezés 
T4051 Enyhe és kp. súlyos cocain mérgezés 
T4052 Súlyos cocain mérgezés 
T4060 Egyéb és k.m.n. narcoticumok által okozott mérgezés 
T4070 Cannabis (származékok) által okozott mérgezés 
T4080 Lysergid [LSD] által okozott mérgezés 
T4090 Egyéb és k.m.n. psychodyslepticumok [hallucinogének] okozta mérgezés 
T4100 Inhalatiós anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4110 Intravénás anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4120 Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4130 Helyi anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4140 K.m.n. anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4150 Terápiás gázok által okozott mérgezés 
T4200 Hydantoin származékok által okozott mérgezés 
T4210 Iminostilbenek által okozott mérgezés 
T4211 Enyhe és kp. súlyos iminostilben mérgezés 
T4212 Súlyos iminostilben mérgezés 
T4220 Succinimidek és oxazolidindionok által okozott mérgezés 
T4230 Barbituratok által okozott mérgezés 
T4231 Enyhe és kp. súlyos barbiturát mérgezés 
T4232 Súlyos barbiturát mérgezés 
T4240 Benzodiazepinek által okozott mérgezés 
T4241 Enyhe és kp. súlyos benzodiazepin mérgezés 
T4242 Súlyos benzodiazepin mérgezés 
T4250 Vegyes antiepilepticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4260 Egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4261 Enyhe és kp. súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4262 Súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4270 K.m.n. antiepilepticum és nyugtató-altató szerek okozta mérgezés 
T4280 Antiparkinson gyógysz. és központi izomtónus-depressánsok ok. mérgezés 
T4300 Tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4301 Enyhe és kp. súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4302 Súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4310 Monoamino-oxydase-inhibitor antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4320 Egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4321 Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4322 Súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4330 Phenothiazin antipsychoticus gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4340 Butyrophenon és thioxanthin neurolepticumok által okozott mérgezés 
T4350 Egyéb és k.m.n. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4351 Enyhe és kp. súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4352 Súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4360 Psychostimulánsok, abusus lehetőségével által okozott mérgezés 
T4380 Egyéb psychotrop gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4390 K.m.n. psychotrop gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4400 Anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 
T4401 Enyhe és kp. súlyos anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 
T4402 Anticholinesterase szerek okozta súlyos mérgezés 
T4410 Egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4411 Enyhe és kp. súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4412 Súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4420 Ganglionblockoló gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4430 Egyéb parasympatholyticumok és spasmolyticumok, m.n.o. okozta mérgezés 
T4440 Túlnyomóan a-adrenoreceptor agonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
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T4450 Túlnyomóan b-adrenoreceptor agonisták, által okozott mérgezés 
T4460 a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4461 Enyhe és kp. súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4462 Súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4470 b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4471 Enyhe, kp. súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4472 Súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4480 Központilag ható és adrenerg-neuron blockoló szerek okozta mérgezés 
T4490 Elsődlegesen az autonom idegr.re ható k.m.n. gyógysz. okozta mérgezés 
T4500 Antiallergiás gyógyszerek és antiemeticumok által okozott mérgezés 
T4510 Daganat elleni és immunosuppressiv szerek által okozott mérgezés 
T4520 Vitaminok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4530 Enzimek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4540 Vas és vegyületei által okozott mérgezés 
T4550 Anticoagulansok által okozott mérgezés 
T4560 A fibrinolysisre ható gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4570 Anticoag. antagonisták, K-vit. és egyéb véralvadásfokozók okozta mérg. 
T4580 Egyéb elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4590 K.m.n. elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4600 Szívműködést fokozó glycosidok és gyógyszerek okozta mérgezés 
T4610 Kalciumcsatorna blockolók által okozott mérgezés 
T4620 Egyéb szívritmus-regulátorok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4630 Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4640 Angiotensin-converting enzimgátlók által okozott mérgezés 
T4650 Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4660 Lipaemia és arteriosclerosis elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4670 Perifériás értágítók által okozott mérgezés 
T4680 Varicositas elleni és sclerotisáló anyagok által okozott mérgezés 
T4690 Elsődlegesen szív-érrendszerre ható k.m.n. gyógyszerek okozta mérgezés 
T4700 Histamin H2-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T4710 Egyéb sav-gyomornedv secretiót csökkentő gyógyszerek okozta mérgezés 
T4720 Bélizgató hashajtók által okozott mérgezés 
T4730 Sós és osmoticus hashajtók által okozott mérgezés 
T4740 Egyéb hashajtók által okozott mérgezés 
T4750 Emésztés-serkentők által okozott mérgezés 
T4760 Hasmenés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4770 Emeticumok által okozott mérgezés 
T4780 Egyéb, elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek okozta mérgezés 
T4790 K.m.n. gyomor-bélrendszerre ható szerek által okozott mérgezés 
T4800 Fájáskeltő gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4810 Vázizom-relaxánsok [neuromuscularis blockolók] által okozott mérgezés 
T4820 Egyéb és k.m.n. elsődlegesen az izmokra ható szerek okozta mérgezés 
T4830 Köhögéscsillapítók által okozott mérgezés 
T4840 Köptetők által okozott mérgezés 
T4850 Meghűlés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4860 Antiasthmaticumok által okozott mérgezés, m.n.o. 
T4861 Enyhe és kp. súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 
T4862 Súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 
T4870 Egyéb és k.m.n. elsődl. légzőszervekre ható gyógysz. okozta mérgezés 
T4900 Helyi antifung., fert. elleni, gyull.csökkentő szerek okozta mérgezés 
T4910 Antipruriticumok által okozott mérgezés 
T4920 Helyi adstringensek és detergensek által okozott mérgezés 
T4930 Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek által okozott mérgezés 
T4940 Keratolyt.-keratoplast., egy. hajkezelők, preparátumok okozta mérgezés 
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T4950 Szemészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4960 Fül-orr-gégészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4970 Helyileg használt fogászati gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4980 Egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4981 Enyhe és kp. súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4982 Súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4990 K.m.n. anyag által okozott mérgezés 
T5000 Mineralocorticoidok és antagonistáik által okozott mérgezés 
T5010 Kacs-diureticumok által okozott mérgezés 
T5020 Carboanhydrase-inhibitor, benzothiadiazid, egyéb diuret. okozta mérg. 
T5030 Elektrolyticus, caloricus és folyadékegyensúly anyagok okozta mérgezés 
T5040 Húgysavanyagcsere gyógyszerei által okozott mérgezés 
T5050 Étvágycsökkentők által okozott mérgezés 
T5060 Máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5061 Enyhe és kp. súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5062 Súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5070 Analepticumok és opioid-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T5080 Diagnosztikai anyagok által okozott mérgezés 
T5090 Egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5091 Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5092 Súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5100 Ethanol toxikus hatása 
T5101 Ethanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5102 Ethanol által okozott súlyos mérgezés 
T5110 Methanol toxikus hatása 
T5111 Methanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5112 Methanol által okozott súlyos mérgezés 
T5120 2-propanol toxikus hatása 
T5130 Amylalcohol toxikus hatása 
T5180 Egyéb alkoholok toxikus hatása 
T5190 K.m.n. alkoholok toxikus hatása 
T5200 A kőolajtermékek toxikus hatása 
T5210 Benzol toxikus hatása 
T5220 Benzol és homológjai toxikus hatása 
T5230 Glycolok toxikus hatása 
T5231 Glycolok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5232 Glycolok okozta súlyos mérgezés 
T5240 Ketonok toxikus hatása 
T5280 Egyéb szerves oldószerek toxikus hatása 
T5281 Egyéb szerves oldószer által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5282 Egyéb szerves oldószer által okozott súlyos mérgezés 
T5290 K.m.n. szerves oldószerek toxikus hatása 
T5300 Szén-tetrachlorid toxikus hatása 
T5310 Chloroform toxikus hatása 
T5320 Trichlor-ethylen toxikus hatása 
T5330 Tetrachlor-ethylen toxikus hatása 
T5340 Dichlor-methan toxikus hatása 
T5350 Chlorofluorocarbonok toxikus hatása 
T5360 Alifás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5370 Aromás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5390 Alifás-aromás szénhidrogének, k.m.n. halogénszármazékok toxikus hatása 
T5400 Fenol és homológjai toxikus hatása 
T5410 Egyéb maró szerves vegyületek toxikus hatása 
T5420 Savak és savszerű anyagok toxikus hatása 
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T5421 Savak és savszerű anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5422 Savak és savszerű anyagok okozta súlyos mérgezés 
T5430 Maró lúgok és lúgszerű anyagok toxikus hatása 
T5431 Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5432 Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T5490 K.m.n. maró anyagok toxikus hatása 
T5491 Maró anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5492 Maró anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T55H0 A szappanok és detergensek toxikus hatása 
T5610 Higany és vegyületei toxikus hatása 
T5620 Króm és vegyületei toxikus hatása 
T5630 Kadmium és vegyületei toxikus hatása 
T5640 Réz és vegyületei toxikus hatása 
T5650 Cink és vegyületei toxikus hatása 
T5660 Ón és vegyületei toxikus hatása 
T5670 Beryllium és vegyületei toxikus hatása 
T5680 Egyéb fémek toxikus hatása 
T5690 K.m.n. fém toxikus hatása 
T5700 Arzén és vegyületei toxikus hatása 
T5710 Phosphor és vegyületei toxikus hatása 
T5720 Mangán és vegyületei toxikus hatása 
T5730 Hydrogen cyanid toxikus hatása 
T5780 Egyéb meghatározott szervetlen anyagok toxikus hatása 
T5790 K.m.n. szervetlen anyag toxikus hatása 
T5801 Szénmonoxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5802 Szénmonoxid által okozott súlyos mérgezés 
T58H0 A szénmonoxyd toxikus hatása 
T5900 Nitrogenoxyd toxikus hatása 
T5910 Kéndioxyd toxikus hatása 
T5920 Formaldehyd toxikus hatása 
T5930 Könnygáz toxikus hatása 
T5940 Chlorgáz toxikus hatása 
T5941 Chlorgáz által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5942 Chlorgáz által okozott súlyos mérgezés 
T5950 Fluorgáz és hydrogen-fluorid toxikus hatása 
T5960 Hydrogen sulfit toxikus hatása 
T5970 Széndioxyd toxikus hatása 
T5971 Széndioxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5972 Széndioxid által okozott súlyos mérgezés 
T5980 Egyéb meghatározott gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T5990 K.m.n. gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T5991 K.m.n. gázok,gőzök,párák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5992 K.m.n. gázok,gőzök,párák által okozott súlyos mérgezés 
T6000 Szervesphosphat és carbamat insecticidek toxikus hatása 
T6001 Szerves phosphat és carb. insect. által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6002 Szerves phosphat és carb. insect. okozta súlyos mérgezés 
T6010 Halogenizált insecticidek toxikus hatása 
T6020 Egyéb insecticidek toxikus hatása 
T6030 Herbicidek és fungicidek toxikus hatása 
T6031 Herbicidek és fungicidek által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6032 Herbicidek és fungicidek okozta súlyos mérgezés 
T6040 Rágcsálóirtó szerek toxikus hatása 
T6080 Egyéb pesticidek toxikus hatása 
T6090 K.m.n. pesticidek toxikus hatása 
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T6100 Ciguatera hal által okozott mérgezés 
T6110 Scombroid hal által okozott mérgezés 
T6120 Egyéb hal és kagyló által okozott mérgezés 
T6180 Egyéb tengeri hal toxikus hatása 
T6190 K.m.n. tengeri hal toxikus hatása 
T6200 Gombák toxikus hatása 
T6201 Gombák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6202 Gombák által okozott súlyos mérgezés 
T6210 Bogyók toxikus hatása 
T6220 Egyéb növények (növényi részek) toxikus hatása 
T6221 Egyéb növények által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6222 Egyéb növények által okozott súlyos mérgezés 
T6280 Egyéb ételként elfogyasztott ártalmas anyagok toxikus hatása 
T6290 Egyéb ételként elfogyasztott k.m.n. ártalmas anyag toxikus hatása 
T6300 Mérges kígyó által okozott toxikus reakció 
T6301 Mérges kígyó által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6302 Mérges kígyó által okozott súlyos mérgezés 
T6310 Egyéb gyíkok által okozott toxikus reakció 
T6320 Skorpió által okozott toxikus reakció 
T6321 Skorpió által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6322 Skorpió által okozott súlyos mérgezés 
T6330 Mérges pók által okozott toxikus reakció 
T6331 Mérges pók által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6332 Mérges pók által okozott súlyos mérgezés 
T6340 Egyéb mérges ízeltlábúak csípése 
T6350 Egyéb hal által okozott toxikus reakció 
T6360 Egyéb tengeri állatok által okozott toxikus reakciók 
T6380 Egyéb mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T6390 K.m.n. mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T64H0 Aflatoxin és egyéb mycotoxin ételszennyezők toxikus hatása 
T6500 Cyanidok toxikus hatása 
T6510 Strychnin és sóinak toxikus hatása 
T6520 Dohány és nicotin toxikus hatása 
T6530 A benzol nitro- és aminoszármazékai és homológjai toxikus hatása 
T6540 Szén-disulfid toxikus hatása 
T6550 Nitroglycerin és egyéb salétromsavak és észterek toxikus hatása 
T6560 Festékek és színezőanyagok toxikus hatása, m.n.o. 
T6580 Egyéb meghatározott anyagok toxikus hatása 
T6590 K.m.n. anyagok toxikus hatása 
T6591 K.m.n. anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6592 K.m.n. anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T7810 Egyéb ételmérgezés, m.n.o. 
T8810 A vaccinatiót követő egyéb szövődmények m.n.o. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16320 Oesophagogastroscopia 
85932 Akut gyógyszer-, vegyszer- ill. ételmérgezett ellátása 

  **** 21 857E Súlyos mérgezés, gyógyszerek súlyos toxikus hatásainak ellátása 

BETEGSÉGEK "A" 
T3662 Súlyos Rifamycin mérgezés 
T3712 Súlyos antituberculotikum mérgezés 
T3832 Súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3902 Súlyos salicylát mérgezés 
T3912 Súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés 
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T3922 Súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T4002 Súlyos ópium mérgezés 
T4012 Súlyos heroin mérgezés 
T4022 Súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4032 Súlyos methadon mérgezés 
T4052 Súlyos cocain mérgezés 
T4212 Súlyos iminostilben mérgezés 
T4232 Súlyos barbiturát mérgezés 
T4242 Súlyos benzodiazepin mérgezés 
T4262 Súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4302 Súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4322 Súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4352 Súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4402 Anticholinesterase szerek okozta súlyos mérgezés 
T4412 Súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4462 Súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4472 Súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4862 Súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 
T4982 Súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T5062 Súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5092 Súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5102 Ethanol által okozott súlyos mérgezés 
T5112 Methanol által okozott súlyos mérgezés 
T5232 Glycolok okozta súlyos mérgezés 
T5282 Egyéb szerves oldószer által okozott súlyos mérgezés 
T5422 Savak és savszerű anyagok okozta súlyos mérgezés 
T5432 Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T5492 Maró anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T5802 Szénmonoxid által okozott súlyos mérgezés 
T5942 Chlorgáz által okozott súlyos mérgezés 
T5972 Széndioxid által okozott súlyos mérgezés 
T5992 K.m.n. gázok,gőzök,párák által okozott súlyos mérgezés 
T6002 Szerves phosphat és carb. insect. okozta súlyos mérgezés 
T6032 Herbicidek és fungicidek okozta súlyos mérgezés 
T6202 Gombák által okozott súlyos mérgezés 
T6222 Egyéb növények által okozott súlyos mérgezés 
T6302 Mérges kígyó által okozott súlyos mérgezés 
T6322 Skorpió által okozott súlyos mérgezés 
T6332 Mérges pók által okozott súlyos mérgezés 
T6592 K.m.n. anyagok által okozott súlyos mérgezés 

BETEGSÉGEK "C" 
E8720 Acidosis 
E8730 Alkalosis 
F1150 Opiátok okozta pszichotikus zavarok 
F1250 Cannabis és származékai okozta pszichotikus zavarok 
F1350 Nyugtatók és altatók okozta pszichotikus zavarok 
F1850 Illékony oldószerek okozta pszichotikus zavarok 
G8230 Petyhüdt tetraplegia 
G8240 Spasticus tetraplegia 
I4600 Szívmegállás sikeres újraélesztéssel 
J9600 Heveny légzési elégtelenség 
K2230 Nyelőcsőátfúródás 
K2280 A nyelőcső egyéb meghatározott betegségei 
K2500 Gyomorfekély heveny vérzéssel 
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K2510 Gyomorfekély heveny átfúródással 
K2600 Nyombélfekély heveny vérzéssel 
K2610 Nyombélfekély heveny átfúródással 
K2710 Pepticus fekély k.m.n. helyen, heveny átfúródással 
K2800 Gastrojejunalis fekély heveny vérzéssel 
K2900 Heveny vérzéses gastritis 
K7040 Alkoholos májelégtelenség 
K7110 Toxikus májbetegség, májelhalással 
K7180 Toxikus májbetegség egyéb máj-rendellenességekkel 
K7200 Heveny és szubakut májelégtelenség 
K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n. 
N1400 Analgeticum nephropathia 
N1410 Egyéb szer, gyógyszer és biológiai anyag okozta nephropathia 
T3020 Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése 

BETEGSÉGEK "D" 
K2210 Nyelőcsőfekély 
K2530 Gyomorfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 
K2630 Nyombélfekély heveny vérzés vagy átfúródás nélkül 

BETEGSÉGEK "E" 
G4080 Egyéb epilepsia 
G4180 Egyéb status epilepticus 

BETEGSÉGEK "F" 
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 

BETEGSÉGEK "G" 
I4420 Teljes pitvar-kamrai block 

BETEGSÉGEK "H" 
I1580 Egyéb másodlagos hypertonia 

BETEGSÉGEK "J" 
E8750 Hyperkalaemia 
E8760 Hypokalaemia 

BETEGSÉGEK "K" 
E8700 Hyperosmolaritás és hypernatraemia 
E8710 Hyposmolaritás és hyponatraemia 

BETEGSÉGEK "L" 
E15H0 Nem-diabeteses hypoglycaemiás coma 
E1600 Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül 

BETEGSÉGEK "M" 
D5920 Gyógyszer okozta nem autoimmun haemolyticus anaemia 
D5940 Egyéb nem autoimmun haemolyticus anaemiák 

BETEGSÉGEK "N" 
D7480 Egyéb methaemoglobinaemiák 

BETEGSÉGEK "O" 
T7960 Traumás izom-ischaemia 
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BETEGSÉGEK "P" 
J6620 Cannabinosis (indiai kender okozta légúti betegség) 
J6680 Légúti betegség egyéb meghatározott szerves portól 
J6780 Túlérzékenységi pneumonitis egyéb szerves poroktól 
J6790 Túlérzékenységi pneumonitis nem meghatározott szerves portól 
J6800 Bronchitis és pneumonitis vegyszertől, gáztól, füsttől, és gőztől 
J6810 Heveny tüdővizenyő vegyszerektől, gázoktól, füstöktől és gőzöktől 
J6820 Felső légúti gyulladás vegyszertől, gáztól, füsttől és gőztől, m.n.o. 
J6830 Egyéb akut-subacut légzősz. áll. vegyszertől, gáztól, füsttől, gőztől 

BETEGSÉGEK "Q" 
T6700 Hőguta és napszúrás 
T6710 Hő-syncope 
T6720 Hőgörcsök 
T6730 Hőkimerülés, anhydroticus 
T6740 Hőkimerülés sóveszteség miatt 
T6750 Hőkimerülés, k.m.n. 
T6760 Hőfáradtság, múló 
T6770 Hővizenyő 
T6780 Egyéb hő- és fényhatások 

BETEGSÉGEK "R" 
H1600 Szaruhártya fekély 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
89050 Igazoló kód a súlyos mérgezés, gyógyszerek súlyos toxikus hatása HBCS-hez 

"A" DIAGN. ÉS "B" BEAV. ÉS ("C" CSOPORTBÓL LEGALÁBB EGY MEGLÉTE ÉS KEZELÉSE VAGY "D"-"R" CSOPORTOKBÓL LEGALÁBB 
KETTŐ (KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTBÓL) MEGLÉTE ÉS KEZELÉSE) TÁRSULT BETEGSÉGKÉNT SZÜKSÉGES 

  **** 21 857F Mérgezés, gyógyszerek toxikus hatásai 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
E1600 Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül 
T3600 Penicillinek által okozott mérgezés 
T3610 Cephalosporinok és egyéb b-laktám antibiotikumok okozta mérgezés 
T3620 Chloramphenicol csoport által okozott mérgezés 
T3630 Macrolidek által okozott mérgezés 
T3640 Tetracyclinek által okozott mérgezés 
T3650 Aminoglycosidok által okozott mérgezés 
T3660 Rifamycinek által okozott mérgezés 
T3661 Enyhe és kp. súlyos Rifamycin mérgezés 
T3662 Súlyos Rifamycin mérgezés 
T3670 Systemásan alkalmazott antifungalis antibiotikumok okozta mérgezés 
T3680 Egyéb systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3690 K.m.n. systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3700 Sulfonamidok által okozott mérgezés 
T3710 Mycobacterium elleni szerek által okozott mérgezés 
T3711 Enyhe és kp. súlyos antituberculotikum mérgezés 
T3712 Súlyos antituberculotikum mérgezés 
T3720 Malária és egyéb vér-protozoonokra ható gyógyszerek okozta mérgezés 
T3730 Egyéb protozoonok elleni szerek által okozott mérgezés 
T3740 Féreghajtók által okozott mérgezés 
T3750 Vírus elleni szerek által okozott mérgezés 
T3780 Egyéb systemás fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3790 Systemás k.m.n. fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3800 Glycocorticoidok és syntheticus analógjaik által okozott mérgezés 
T3810 Pajzsmirigyhormonok és pótszereik által okozott mérgezés 
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T3820 Pajzsmirigyhormon elválasztás elleni szerek által okozott mérgezés 
T3830 Insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3831 Enyhe és kp. súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3832 Súlyos insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3840 Orális fogamzásgátlók által okozott mérgezés 
T3850 Egyéb oestrogenek és progestogenek által okozott mérgezés 
T3860 Antigonadotropin-antioestrogen-antiandrogenek m.n.o. okozta mérgezés 
T3870 Androgenek és anabolicus fajrokonok által okozott mérgezés 
T3880 Egyéb és k.m.n. hormonok és syntheticus pótszereik okozta mérgezés 
T3890 Egyéb és k.m.n. antagonisták által okozott mérgezés 
T3900 Salicylatok által okozott mérgezés 
T3901 Enyhe és kp. súlyos salicylát mérgezés 
T3902 Súlyos salicylát mérgezés 
T3910 4-aminophenol -származékok által okozott mérgezés 
T3911 Enyhe és kp. súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés 
T3912 Súlyos 4-aminophenol-származékok által okozott mérgezés 
T3920 Pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3921 Enyhe és kp. súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3922 Súlyos pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3930 Egyéb nem-steroid gyulladásgátlók (NSAID) által okozott mérgezés 
T3940 Antirheumaticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T3980 Egyéb nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, m.n.o. okozta mérgezés 
T3990 Egyéb nem opioid k.m.n. fájd.-lázcsill.-antirheumaticumok ok. mérgezés 
T4000 Ópium által okozott mérgezés 
T4001 Enyhe és kp. súlyos ópium mérgezés 
T4002 Súlyos ópium mérgezés 
T4010 Heroin által okozott mérgezés 
T4011 Enyhe és kp. súlyos heroin mérgezés 
T4012 Súlyos heroin mérgezés 
T4020 Egyéb opioidok által okozott mérgezés 
T4021 Enyhe és kp. súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4022 Súlyos egyéb opioid mérgezés 
T4030 Methadon által okozott mérgezés 
T4031 Enyhe és kp. súlyos methadon mérgezés 
T4032 Súlyos methadon mérgezés 
T4040 Egyéb syntheticus narcoticumok által okozott mérgezés 
T4050 Cocain által okozott mérgezés 
T4051 Enyhe és kp. súlyos cocain mérgezés 
T4052 Súlyos cocain mérgezés 
T4060 Egyéb és k.m.n. narcoticumok által okozott mérgezés 
T4070 Cannabis (származékok) által okozott mérgezés 
T4080 Lysergid [LSD] által okozott mérgezés 
T4090 Egyéb és k.m.n. psychodyslepticumok [hallucinogének] okozta mérgezés 
T4100 Inhalatiós anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4110 Intravénás anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4120 Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4130 Helyi anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4140 K.m.n. anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4150 Terápiás gázok által okozott mérgezés 
T4200 Hydantoin származékok által okozott mérgezés 
T4210 Iminostilbenek által okozott mérgezés 
T4211 Enyhe és kp. súlyos iminostilben mérgezés 
T4212 Súlyos iminostilben mérgezés 
T4220 Succinimidek és oxazolidindionok által okozott mérgezés 
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T4230 Barbituratok által okozott mérgezés 
T4231 Enyhe és kp. súlyos barbiturát mérgezés 
T4232 Súlyos barbiturát mérgezés 
T4240 Benzodiazepinek által okozott mérgezés 
T4241 Enyhe és kp. súlyos benzodiazepin mérgezés 
T4242 Súlyos benzodiazepin mérgezés 
T4250 Vegyes antiepilepticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4260 Egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4261 Enyhe és kp. súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4262 Súlyos egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4270 K.m.n. antiepilepticum és nyugtató-altató szerek okozta mérgezés 
T4280 Antiparkinson gyógysz. és központi izomtónus-depressánsok ok. mérgezés 
T4300 Tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4301 Enyhe és kp. súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4302 Súlyos tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4310 Monoamino-oxydase-inhibitor antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4320 Egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4321 Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4322 Súlyos egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4330 Phenothiazin antipsychoticus gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4340 Butyrophenon és thioxanthin neurolepticumok által okozott mérgezés 
T4350 Egyéb és k.m.n. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4351 Enyhe és kp. súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4352 Súlyos egyéb és kmn. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4360 Psychostimulánsok, abusus lehetőségével által okozott mérgezés 
T4380 Egyéb psychotrop gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4390 K.m.n. psychotrop gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4400 Anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 
T4401 Enyhe és kp. súlyos anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 
T4402 Anticholinesterase szerek okozta súlyos mérgezés 
T4410 Egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4411 Enyhe és kp. súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4412 Súlyos egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4420 Ganglionblockoló gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4430 Egyéb parasympatholyticumok és spasmolyticumok, m.n.o. okozta mérgezés 
T4440 Túlnyomóan a-adrenoreceptor agonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4450 Túlnyomóan b-adrenoreceptor agonisták, által okozott mérgezés 
T4460 a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4461 Enyhe és kp. súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4462 Súlyos a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4470 b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4471 Enyhe, kp. súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4472 Súlyos b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4480 Központilag ható és adrenerg-neuron blockoló szerek okozta mérgezés 
T4490 Elsődlegesen az autonom idegr.re ható k.m.n. gyógysz. okozta mérgezés 
T4500 Antiallergiás gyógyszerek és antiemeticumok által okozott mérgezés 
T4510 Daganat elleni és immunosuppressiv szerek által okozott mérgezés 
T4520 Vitaminok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4530 Enzimek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4540 Vas és vegyületei által okozott mérgezés 
T4550 Anticoagulansok által okozott mérgezés 
T4560 A fibrinolysisre ható gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4570 Anticoag. antagonisták, K-vit. és egyéb véralvadásfokozók okozta mérg. 
T4580 Egyéb elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
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T4590 K.m.n. elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4600 Szívműködést fokozó glycosidok és gyógyszerek okozta mérgezés 
T4610 Kalciumcsatorna blockolók által okozott mérgezés 
T4620 Egyéb szívritmus-regulátorok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4630 Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4640 Angiotensin-converting enzimgátlók által okozott mérgezés 
T4650 Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4660 Lipaemia és arteriosclerosis elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4670 Perifériás értágítók által okozott mérgezés 
T4680 Varicositas elleni és sclerotisáló anyagok által okozott mérgezés 
T4690 Elsődlegesen szív-érrendszerre ható k.m.n. gyógyszerek okozta mérgezés 
T4700 Histamin H2-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T4710 Egyéb sav-gyomornedv secretiót csökkentő gyógyszerek okozta mérgezés 
T4720 Bélizgató hashajtók által okozott mérgezés 
T4730 Sós és osmoticus hashajtók által okozott mérgezés 
T4740 Egyéb hashajtók által okozott mérgezés 
T4750 Emésztés-serkentők által okozott mérgezés 
T4760 Hasmenés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4770 Emeticumok által okozott mérgezés 
T4780 Egyéb, elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek okozta mérgezés 
T4790 K.m.n. gyomor-bélrendszerre ható szerek által okozott mérgezés 
T4800 Fájáskeltő gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4810 Vázizom-relaxánsok [neuromuscularis blockolók] által okozott mérgezés 
T4820 Egyéb és k.m.n. elsődlegesen az izmokra ható szerek okozta mérgezés 
T4830 Köhögéscsillapítók által okozott mérgezés 
T4840 Köptetők által okozott mérgezés 
T4850 Meghűlés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4860 Antiasthmaticumok által okozott mérgezés, m.n.o. 
T4861 Enyhe és kp. súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 
T4862 Súlyos antiasthmaticumok által okozott mérgezés 
T4870 Egyéb és k.m.n. elsődl. légzőszervekre ható gyógysz. okozta mérgezés 
T4900 Helyi antifung., fert. elleni, gyull.csökkentő szerek okozta mérgezés 
T4910 Antipruriticumok által okozott mérgezés 
T4920 Helyi adstringensek és detergensek által okozott mérgezés 
T4930 Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek által okozott mérgezés 
T4940 Keratolyt.-keratoplast., egy. hajkezelők, preparátumok okozta mérgezés 
T4950 Szemészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4960 Fül-orr-gégészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4970 Helyileg használt fogászati gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4980 Egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4981 Enyhe és kp. súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4982 Súlyos egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4990 K.m.n. anyag által okozott mérgezés 
T5000 Mineralocorticoidok és antagonistáik által okozott mérgezés 
T5010 Kacs-diureticumok által okozott mérgezés 
T5020 Carboanhydrase-inhibitor, benzothiadiazid, egyéb diuret. okozta mérg. 
T5030 Elektrolyticus, caloricus és folyadékegyensúly anyagok okozta mérgezés 
T5040 Húgysavanyagcsere gyógyszerei által okozott mérgezés 
T5050 Étvágycsökkentők által okozott mérgezés 
T5060 Máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5061 Enyhe és kp. súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5062 Súlyos máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5070 Analepticumok és opioid-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T5080 Diagnosztikai anyagok által okozott mérgezés 
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T5090 Egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5091 Enyhe és kp. súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5092 Súlyos egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5100 Ethanol toxikus hatása 
T5101 Ethanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5102 Ethanol által okozott súlyos mérgezés 
T5110 Methanol toxikus hatása 
T5111 Methanol által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5112 Methanol által okozott súlyos mérgezés 
T5120 2-propanol toxikus hatása 
T5130 Amylalcohol toxikus hatása 
T5180 Egyéb alkoholok toxikus hatása 
T5190 K.m.n. alkoholok toxikus hatása 
T5200 A kőolajtermékek toxikus hatása 
T5210 Benzol toxikus hatása 
T5220 Benzol és homológjai toxikus hatása 
T5230 Glycolok toxikus hatása 
T5231 Glycolok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5232 Glycolok okozta súlyos mérgezés 
T5240 Ketonok toxikus hatása 
T5280 Egyéb szerves oldószerek toxikus hatása 
T5281 Egyéb szerves oldószer által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5282 Egyéb szerves oldószer által okozott súlyos mérgezés 
T5290 K.m.n. szerves oldószerek toxikus hatása 
T5300 Szén-tetrachlorid toxikus hatása 
T5310 Chloroform toxikus hatása 
T5320 Trichlor-ethylen toxikus hatása 
T5330 Tetrachlor-ethylen toxikus hatása 
T5340 Dichlor-methan toxikus hatása 
T5350 Chlorofluorocarbonok toxikus hatása 
T5360 Alifás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5370 Aromás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5390 Alifás-aromás szénhidrogének, k.m.n. halogénszármazékok toxikus hatása 
T5400 Fenol és homológjai toxikus hatása 
T5410 Egyéb maró szerves vegyületek toxikus hatása 
T5420 Savak és savszerű anyagok toxikus hatása 
T5421 Savak és savszerű anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5422 Savak és savszerű anyagok okozta súlyos mérgezés 
T5430 Maró lúgok és lúgszerű anyagok toxikus hatása 
T5431 Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5432 Lúgok és lúgszerű anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T5490 K.m.n. maró anyagok toxikus hatása 
T5491 Maró anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5492 Maró anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T55H0 A szappanok és detergensek toxikus hatása 
T5610 Higany és vegyületei toxikus hatása 
T5620 Króm és vegyületei toxikus hatása 
T5630 Kadmium és vegyületei toxikus hatása 
T5640 Réz és vegyületei toxikus hatása 
T5650 Cink és vegyületei toxikus hatása 
T5660 Ón és vegyületei toxikus hatása 
T5670 Beryllium és vegyületei toxikus hatása 
T5680 Egyéb fémek toxikus hatása 
T5690 K.m.n. fém toxikus hatása 
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T5700 Arzén és vegyületei toxikus hatása 
T5710 Phosphor és vegyületei toxikus hatása 
T5720 Mangán és vegyületei toxikus hatása 
T5730 Hydrogen cyanid toxikus hatása 
T5780 Egyéb meghatározott szervetlen anyagok toxikus hatása 
T5790 K.m.n. szervetlen anyag toxikus hatása 
T5801 Szénmonoxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5802 Szénmonoxid által okozott súlyos mérgezés 
T58H0 A szénmonoxyd toxikus hatása 
T5900 Nitrogenoxyd toxikus hatása 
T5910 Kéndioxyd toxikus hatása 
T5920 Formaldehyd toxikus hatása 
T5930 Könnygáz toxikus hatása 
T5940 Chlorgáz toxikus hatása 
T5941 Chlorgáz által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5942 Chlorgáz által okozott súlyos mérgezés 
T5950 Fluorgáz és hydrogen-fluorid toxikus hatása 
T5960 Hydrogen sulfit toxikus hatása 
T5970 Széndioxyd toxikus hatása 
T5971 Széndioxid által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5972 Széndioxid által okozott súlyos mérgezés 
T5980 Egyéb meghatározott gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T5990 K.m.n. gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T5991 K.m.n. gázok,gőzök,párák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T5992 K.m.n. gázok,gőzök,párák által okozott súlyos mérgezés 
T6000 Szervesphosphat és carbamat insecticidek toxikus hatása 
T6001 Szerves phosphat és carb. insect. által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6002 Szerves phosphat és carb. insect. okozta súlyos mérgezés 
T6010 Halogenizált insecticidek toxikus hatása 
T6020 Egyéb insecticidek toxikus hatása 
T6030 Herbicidek és fungicidek toxikus hatása 
T6031 Herbicidek és fungicidek által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6032 Herbicidek és fungicidek okozta súlyos mérgezés 
T6040 Rágcsálóirtó szerek toxikus hatása 
T6080 Egyéb pesticidek toxikus hatása 
T6090 K.m.n. pesticidek toxikus hatása 
T6100 Ciguatera hal által okozott mérgezés 
T6110 Scombroid hal által okozott mérgezés 
T6120 Egyéb hal és kagyló által okozott mérgezés 
T6180 Egyéb tengeri hal toxikus hatása 
T6190 K.m.n. tengeri hal toxikus hatása 
T6200 Gombák toxikus hatása 
T6201 Gombák által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6202 Gombák által okozott súlyos mérgezés 
T6210 Bogyók toxikus hatása 
T6220 Egyéb növények (növényi részek) toxikus hatása 
T6221 Egyéb növények által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6222 Egyéb növények által okozott súlyos mérgezés 
T6280 Egyéb ételként elfogyasztott ártalmas anyagok toxikus hatása 
T6290 Egyéb ételként elfogyasztott k.m.n. ártalmas anyag toxikus hatása 
T6300 Mérges kígyó által okozott toxikus reakció 
T6301 Mérges kígyó által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6302 Mérges kígyó által okozott súlyos mérgezés 
T6310 Egyéb gyíkok által okozott toxikus reakció 
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T6320 Skorpió által okozott toxikus reakció 
T6321 Skorpió által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6322 Skorpió által okozott súlyos mérgezés 
T6330 Mérges pók által okozott toxikus reakció 
T6331 Mérges pók által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6332 Mérges pók által okozott súlyos mérgezés 
T6340 Egyéb mérges ízeltlábúak csípése 
T6350 Egyéb hal által okozott toxikus reakció 
T6360 Egyéb tengeri állatok által okozott toxikus reakciók 
T6380 Egyéb mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T6390 K.m.n. mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T64H0 Aflatoxin és egyéb mycotoxin ételszennyezők toxikus hatása 
T6500 Cyanidok toxikus hatása 
T6510 Strychnin és sóinak toxikus hatása 
T6520 Dohány és nicotin toxikus hatása 
T6530 A benzol nitro- és aminoszármazékai és homológjai toxikus hatása 
T6540 Szén-disulfid toxikus hatása 
T6550 Nitroglycerin és egyéb salétromsavak és észterek toxikus hatása 
T6560 Festékek és színezőanyagok toxikus hatása, m.n.o. 
T6580 Egyéb meghatározott anyagok toxikus hatása 
T6590 K.m.n. anyagok toxikus hatása 
T6591 K.m.n. anyagok által okozott enyhe és kp. súlyos mérgezés 
T6592 K.m.n. anyagok által okozott súlyos mérgezés 
T8810 A vaccinatiót követő egyéb szövődmények m.n.o. 

  **** 21 8580 Ólommérgezés 

BETEGSÉGEK 
T5600 Ólom és vegyületei toxikus hatása 

  **** 21 859C Egyéb sérülések, mérgezések és toxikus hatások 

BETEGSÉGEK 
R7800 Alkohol a vérben 
R7810 Opiát a vérben 
R7820 Cocain a vérben 
R7830 Hallucinogen a vérben 
R7840 Megszokást okozható egyéb szerek a vérben 
R7850 Psychotrop szer a vérben 
R7860 Steroid hatóanyag a vérben 
R7870 Nehézfémek abnormis szintje a vérben 
R7880 Egyéb megnevezett, normálisan nem előforduló anyagok a vérben 
R7890 Normálisan nem előforduló anyag a vérben, k.m.n. 
S0700 Az arc zúzódása 
S0710 A koponya zúzódása 
S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása 
S0880 A fej egyéb részeinek traumás amputatiója 
S0890 A fej k.m.n. részének traumás amputatiója 
S0900 A fej ereinek sérülése, m.n.o. 
S0970 A fej többszörös sérülései 
S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései 
T66H0 Sugárhatás, k.m.n. 
T6700 Hőguta és napszúrás 
T6710 Hő-syncope 
T6720 Hőgörcsök 
T6730 Hőkimerülés, anhydroticus 
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T6740 Hőkimerülés sóveszteség miatt 
T6750 Hőkimerülés, k.m.n. 
T6760 Hőfáradtság, múló 
T6770 Hővizenyő 
T6780 Egyéb hő- és fényhatások 
T6790 K.m.n. hő- és fényhatások 
T68H0 Hypothermia 
T6900 Kéz- és láblehűlés 
T6910 Fagydaganatok 
T6980 A csökkent hőmérséklet egyéb meghatározott hatásai 
T6990 A csökkent hőmérséklet egyéb meghatározott hatásai k.m.n. 
T7000 Légnyomásbántalom a fülben 
T7010 Sinus barotrauma 
T7020 A nagy magasság egyéb és k.m.n. hatásai 
T7030 Keszonbetegség [dekompressziós betegség] 
T7040 Nagynyomású folyadékok hatásai 
T7080 A lég- és víznyomás egyéb hatásai 
T7090 A lég- és víznyomás k.m.n. hatásai 
T71H0 Megfulladás 
T7300 Az éhség hatásai 
T7310 A szomjazás hatásai 
T7320 Kimerülés kitettség miatt 
T7330 Kimerülés excesszív erőkifejtés miatt 
T7410 Fizikai erőszak 
T7500 A villámlás hatásai 
T7510 Vízbefulladás és nem-halálos elmerülés 
T7520 Vibratiós hatások 
T7540 A villamosáram hatásai 
T7580 Egyéb külső okok hatásai 
T7900 Légembolia (traumás) 
T7910 Zsírembolia (traumás) 
T7920 Traumás másodlagos és ismétlődő vérzés 
T7940 Traumás shock 
T7950 Traumás anuria 
T7960 Traumás izom-ischaemia 
T7970 Traumás bőr alatti emphysema 
T7980 A trauma egyéb korai szövődményei 
T7990 A trauma korai szövődményei, k.m.n. 
T8820 Shock anaesthesia miatt 
T8830 Malignus hyperpyrexia anaesthesia miatt 

  **** 21 8601 Hőhatás okozta akut események sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
T6700 Hőguta és napszúrás 
T6720 Hőgörcsök 
T6730 Hőkimerülés, anhydroticus 
T6740 Hőkimerülés sóveszteség miatt 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
88740 Infúzió perifériás vénába 
88741 Infúzió centrális vénába 
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  **** 21 879Z Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös kisebb sérülések, mérgezések súlyos társult 
betegséggel 

BETEGSÉGEK 
E1600 Gyógyszer-okozta hypoglycaemia, coma nélkül 
R7800 Alkohol a vérben 
R7810 Opiát a vérben 
R7820 Cocain a vérben 
R7830 Hallucinogen a vérben 
R7840 Megszokást okozható egyéb szerek a vérben 
R7850 Psychotrop szer a vérben 
R7860 Steroid hatóanyag a vérben 
R7870 Nehézfémek abnormis szintje a vérben 
R7880 Egyéb megnevezett, normálisan nem előforduló anyagok a vérben 
R7890 Normálisan nem előforduló anyag a vérben, k.m.n. 
S0880 A fej egyéb részeinek traumás amputatiója 
S0890 A fej k.m.n. részének traumás amputatiója 
S0900 A fej ereinek sérülése, m.n.o. 
S0910 A fej izomzatának és inainak sérülése 
S0970 A fej többszörös sérülései 
S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései 
T0100 Nyílt sebek a fejen és a nyakon 
T3600 Penicillinek által okozott mérgezés 
T3610 Cephalosporinok és egyéb b-laktám antibiotikumok okozta mérgezés 
T3620 Chloramphenicol csoport által okozott mérgezés 
T3630 Macrolidek által okozott mérgezés 
T3640 Tetracyclinek által okozott mérgezés 
T3650 Aminoglycosidok által okozott mérgezés 
T3660 Rifamycinek által okozott mérgezés 
T3670 Systemásan alkalmazott antifungalis antibiotikumok okozta mérgezés 
T3680 Egyéb systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3690 K.m.n. systemás antibiotikumok által okozott mérgezés 
T3700 Sulfonamidok által okozott mérgezés 
T3710 Mycobacterium elleni szerek által okozott mérgezés 
T3720 Malária és egyéb vér-protozoonokra ható gyógyszerek okozta mérgezés 
T3730 Egyéb protozoonok elleni szerek által okozott mérgezés 
T3740 Féreghajtók által okozott mérgezés 
T3750 Vírus elleni szerek által okozott mérgezés 
T3780 Egyéb systemás fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3790 Systemás k.m.n. fert. elleni szerek, antiparasiticumok okozta mérgezés 
T3800 Glycocorticoidok és syntheticus analógjaik által okozott mérgezés 
T3810 Pajzsmirigyhormonok és pótszereik által okozott mérgezés 
T3820 Pajzsmirigyhormon elválasztás elleni szerek által okozott mérgezés 
T3830 Insulin és oralis antidiabeticumok által okozott mérgezés 
T3840 Orális fogamzásgátlók által okozott mérgezés 
T3850 Egyéb oestrogenek és progestogenek által okozott mérgezés 
T3860 Antigonadotropin-antioestrogen-antiandrogenek m.n.o. okozta mérgezés 
T3870 Androgenek és anabolicus fajrokonok által okozott mérgezés 
T3880 Egyéb és k.m.n. hormonok és syntheticus pótszereik okozta mérgezés 
T3890 Egyéb és k.m.n. antagonisták által okozott mérgezés 
T3900 Salicylatok által okozott mérgezés 
T3910 4-aminophenol -származékok által okozott mérgezés 
T3920 Pirazolon-származékok által okozott mérgezés 
T3930 Egyéb nem-steroid gyulladásgátlók (NSAID) által okozott mérgezés 
T3940 Antirheumaticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
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T3980 Egyéb nem opioid fájdalom- és lázcsillapítók, m.n.o. okozta mérgezés 
T3990 Egyéb nem opioid k.m.n. fájd.-lázcsill.-antirheumaticumok ok. mérgezés 
T4000 Ópium által okozott mérgezés 
T4010 Heroin által okozott mérgezés 
T4020 Egyéb opioidok által okozott mérgezés 
T4030 Methadon által okozott mérgezés 
T4040 Egyéb syntheticus narcoticumok által okozott mérgezés 
T4050 Cocain által okozott mérgezés 
T4060 Egyéb és k.m.n. narcoticumok által okozott mérgezés 
T4070 Cannabis (származékok) által okozott mérgezés 
T4080 Lysergid [LSD] által okozott mérgezés 
T4090 Egyéb és k.m.n. psychodyslepticumok [hallucinogének] okozta mérgezés 
T4100 Inhalatiós anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4110 Intravénás anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4120 Egyéb és k.m.n. általános anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4130 Helyi anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4140 K.m.n. anaestheticumok által okozott mérgezés 
T4150 Terápiás gázok által okozott mérgezés 
T4200 Hydantoin származékok által okozott mérgezés 
T4210 Iminostilbenek által okozott mérgezés 
T4220 Succinimidek és oxazolidindionok által okozott mérgezés 
T4230 Barbituratok által okozott mérgezés 
T4240 Benzodiazepinek által okozott mérgezés 
T4250 Vegyes antiepilepticumok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4260 Egyéb antiepilepticum és nyugtató-altató szerek által okozott mérgezés 
T4270 K.m.n. antiepilepticum és nyugtató-altató szerek okozta mérgezés 
T4280 Antiparkinson gyógysz. és központi izomtónus-depressánsok ok. mérgezés 
T4300 Tricyclusos és tetracyclusos antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4310 Monoamino-oxydase-inhibitor antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4320 Egyéb és k.m.n. antidepressivumok által okozott mérgezés 
T4330 Phenothiazin antipsychoticus gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4340 Butyrophenon és thioxanthin neurolepticumok által okozott mérgezés 
T4350 Egyéb és k.m.n. antipsychot. gyógysz., neurolepticumok okozta mérgezés 
T4360 Psychostimulánsok, abusus lehetőségével által okozott mérgezés 
T4380 Egyéb psychotrop gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4390 K.m.n. psychotrop gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4400 Anticholinesterase szerek által okozott mérgezés 
T4410 Egyéb parasympathomimeticumok [cholinergicumok] által okozott mérgezés 
T4420 Ganglionblockoló gyógyszerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4430 Egyéb parasympatholyticumok és spasmolyticumok, m.n.o. okozta mérgezés 
T4440 Túlnyomóan a-adrenoreceptor agonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4450 Túlnyomóan b-adrenoreceptor agonisták, által okozott mérgezés 
T4460 a-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4470 b-adrenoreceptor antagonisták, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4480 Központilag ható és adrenerg-neuron blockoló szerek okozta mérgezés 
T4490 Elsődlegesen az autonom idegr.re ható k.m.n. gyógysz. okozta mérgezés 
T4500 Antiallergiás gyógyszerek és antiemeticumok által okozott mérgezés 
T4510 Daganat elleni és immunosuppressiv szerek által okozott mérgezés 
T4520 Vitaminok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4530 Enzimek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4540 Vas és vegyületei által okozott mérgezés 
T4550 Anticoagulansok által okozott mérgezés 
T4560 A fibrinolysisre ható gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4570 Anticoag. antagonisták, K-vit. és egyéb véralvadásfokozók okozta mérg. 
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T4580 Egyéb elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4590 K.m.n. elsődlegesen systemás és haematologiai szerek okozta mérgezés 
T4600 Szívműködést fokozó glycosidok és gyógyszerek okozta mérgezés 
T4610 Kalciumcsatorna blockolók által okozott mérgezés 
T4620 Egyéb szívritmus-regulátorok, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4630 Szívkoszorúér-tágítók, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4640 Angiotensin-converting enzimgátlók által okozott mérgezés 
T4650 Egyéb vérnyomáscsökkentő szerek, m.n.o. által okozott mérgezés 
T4660 Lipaemia és arteriosclerosis elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4670 Perifériás értágítók által okozott mérgezés 
T4680 Varicositas elleni és sclerotisáló anyagok által okozott mérgezés 
T4690 Elsődlegesen szív-érrendszerre ható k.m.n. gyógyszerek okozta mérgezés 
T4700 Histamin H2-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T4710 Egyéb sav-gyomornedv secretiót csökkentő gyógyszerek okozta mérgezés 
T4720 Bélizgató hashajtók által okozott mérgezés 
T4730 Sós és osmoticus hashajtók által okozott mérgezés 
T4740 Egyéb hashajtók által okozott mérgezés 
T4750 Emésztés-serkentők által okozott mérgezés 
T4760 Hasmenés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4770 Emeticumok által okozott mérgezés 
T4780 Egyéb, elsődlegesen a gyomor-bélrendszerre ható szerek okozta mérgezés 
T4790 K.m.n. gyomor-bélrendszerre ható szerek által okozott mérgezés 
T4800 Fájáskeltő gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4810 Vázizom-relaxánsok [neuromuscularis blockolók] által okozott mérgezés 
T4820 Egyéb és k.m.n. elsődlegesen az izmokra ható szerek okozta mérgezés 
T4830 Köhögéscsillapítók által okozott mérgezés 
T4840 Köptetők által okozott mérgezés 
T4850 Meghűlés elleni gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4860 Antiasthmaticumok által okozott mérgezés, m.n.o. 
T4870 Egyéb és k.m.n. elsődl. légzőszervekre ható gyógysz. okozta mérgezés 
T4900 Helyi antifung., fert. elleni, gyull.csökkentő szerek okozta mérgezés 
T4910 Antipruriticumok által okozott mérgezés 
T4920 Helyi adstringensek és detergensek által okozott mérgezés 
T4930 Puhító, védő és fájdalomcsillapító szerek által okozott mérgezés 
T4940 Keratolyt.-keratoplast., egy. hajkezelők, preparátumok okozta mérgezés 
T4950 Szemészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4960 Fül-orr-gégészeti gyógyszerek és preparátumok által okozott mérgezés 
T4970 Helyileg használt fogászati gyógyszerek által okozott mérgezés 
T4980 Egyéb anyagok által okozott mérgezés 
T4990 K.m.n. anyag által okozott mérgezés 
T5000 Mineralocorticoidok és antagonistáik által okozott mérgezés 
T5010 Kacs-diureticumok által okozott mérgezés 
T5020 Carboanhydrase-inhibitor, benzothiadiazid, egyéb diuret. okozta mérg. 
T5030 Elektrolyticus, caloricus és folyadékegyensúly anyagok okozta mérgezés 
T5040 Húgysavanyagcsere gyógyszerei által okozott mérgezés 
T5050 Étvágycsökkentők által okozott mérgezés 
T5060 Máshová nem osztályozott antidotumok által okozott mérgezés 
T5070 Analepticumok és opioid-receptor antagonisták által okozott mérgezés 
T5080 Diagnosztikai anyagok által okozott mérgezés 
T5090 Egyéb és k.m.n. gyógyszerek és biológiai anyagok okozta mérgezés 
T5100 Ethanol toxikus hatása 
T5110 Methanol toxikus hatása 
T5120 2-propanol toxikus hatása 
T5130 Amylalcohol toxikus hatása 
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T5180 Egyéb alkoholok toxikus hatása 
T5190 K.m.n. alkoholok toxikus hatása 
T5200 A kőolajtermékek toxikus hatása 
T5210 Benzol toxikus hatása 
T5220 Benzol és homológjai toxikus hatása 
T5230 Glycolok toxikus hatása 
T5240 Ketonok toxikus hatása 
T5280 Egyéb szerves oldószerek toxikus hatása 
T5290 K.m.n. szerves oldószerek toxikus hatása 
T5300 Szén-tetrachlorid toxikus hatása 
T5310 Chloroform toxikus hatása 
T5320 Trichlor-ethylen toxikus hatása 
T5330 Tetrachlor-ethylen toxikus hatása 
T5340 Dichlor-methan toxikus hatása 
T5350 Chlorofluorocarbonok toxikus hatása 
T5360 Alifás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5370 Aromás szénhidrogének egyéb halogén származékai toxikus hatása 
T5390 Alifás-aromás szénhidrogének, k.m.n. halogénszármazékok toxikus hatása 
T5400 Fenol és homológjai toxikus hatása 
T5410 Egyéb maró szerves vegyületek toxikus hatása 
T5420 Savak és savszerű anyagok toxikus hatása 
T5430 Maró lúgok és lúgszerű anyagok toxikus hatása 
T5490 K.m.n. maró anyagok toxikus hatása 
T55H0 A szappanok és detergensek toxikus hatása 
T5600 Ólom és vegyületei toxikus hatása 
T5610 Higany és vegyületei toxikus hatása 
T5620 Króm és vegyületei toxikus hatása 
T5630 Kadmium és vegyületei toxikus hatása 
T5640 Réz és vegyületei toxikus hatása 
T5650 Cink és vegyületei toxikus hatása 
T5660 Ón és vegyületei toxikus hatása 
T5670 Beryllium és vegyületei toxikus hatása 
T5680 Egyéb fémek toxikus hatása 
T5690 K.m.n. fém toxikus hatása 
T5700 Arzén és vegyületei toxikus hatása 
T5710 Phosphor és vegyületei toxikus hatása 
T5720 Mangán és vegyületei toxikus hatása 
T5730 Hydrogen cyanid toxikus hatása 
T5780 Egyéb meghatározott szervetlen anyagok toxikus hatása 
T5790 K.m.n. szervetlen anyag toxikus hatása 
T58H0 A szénmonoxyd toxikus hatása 
T5900 Nitrogenoxyd toxikus hatása 
T5910 Kéndioxyd toxikus hatása 
T5920 Formaldehyd toxikus hatása 
T5930 Könnygáz toxikus hatása 
T5940 Chlorgáz toxikus hatása 
T5950 Fluorgáz és hydrogen-fluorid toxikus hatása 
T5960 Hydrogen sulfit toxikus hatása 
T5970 Széndioxyd toxikus hatása 
T5980 Egyéb meghatározott gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T5990 K.m.n. gázok, gőzök és párák toxikus hatása 
T6000 Szervesphosphat és carbamat insecticidek toxikus hatása 
T6010 Halogenizált insecticidek toxikus hatása 
T6020 Egyéb insecticidek toxikus hatása 
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T6030 Herbicidek és fungicidek toxikus hatása 
T6040 Rágcsálóirtó szerek toxikus hatása 
T6080 Egyéb pesticidek toxikus hatása 
T6090 K.m.n. pesticidek toxikus hatása 
T6100 Ciguatera hal által okozott mérgezés 
T6110 Scombroid hal által okozott mérgezés 
T6120 Egyéb hal és kagyló által okozott mérgezés 
T6180 Egyéb tengeri hal toxikus hatása 
T6190 K.m.n. tengeri hal toxikus hatása 
T6200 Gombák toxikus hatása 
T6210 Bogyók toxikus hatása 
T6220 Egyéb növények (növényi részek) toxikus hatása 
T6280 Egyéb ételként elfogyasztott ártalmas anyagok toxikus hatása 
T6290 Egyéb ételként elfogyasztott k.m.n. ártalmas anyag toxikus hatása 
T6300 Mérges kígyó által okozott toxikus reakció 
T6310 Egyéb gyíkok által okozott toxikus reakció 
T6320 Skorpió által okozott toxikus reakció 
T6330 Mérges pók által okozott toxikus reakció 
T6340 Egyéb mérges ízeltlábúak csípése 
T6350 Egyéb hal által okozott toxikus reakció 
T6360 Egyéb tengeri állatok által okozott toxikus reakciók 
T6380 Egyéb mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T6390 K.m.n. mérges állatok által okozott toxikus reakció 
T64H0 Aflatoxin és egyéb mycotoxin ételszennyezők toxikus hatása 
T6500 Cyanidok toxikus hatása 
T6510 Strychnin és sóinak toxikus hatása 
T6520 Dohány és nicotin toxikus hatása 
T6530 A benzol nitro- és aminoszármazékai és homológjai toxikus hatása 
T6540 Szén-disulfid toxikus hatása 
T6550 Nitroglycerin és egyéb salétromsavak és észterek toxikus hatása 
T6560 Festékek és színezőanyagok toxikus hatása, m.n.o. 
T6580 Egyéb meghatározott anyagok toxikus hatása 
T6590 K.m.n. anyagok toxikus hatása 
T66H0 Sugárhatás, k.m.n. 
T6700 Hőguta és napszúrás 
T6710 Hő-syncope 
T6720 Hőgörcsök 
T6730 Hőkimerülés, anhydroticus 
T6740 Hőkimerülés sóveszteség miatt 
T6750 Hőkimerülés, k.m.n. 
T6760 Hőfáradtság, múló 
T6770 Hővizenyő 
T6780 Egyéb hő- és fényhatások 
T6790 K.m.n. hő- és fényhatások 
T68H0 Hypothermia 
T6900 Kéz- és láblehűlés 
T6910 Fagydaganatok 
T6980 A csökkent hőmérséklet egyéb meghatározott hatásai 
T6990 A csökkent hőmérséklet egyéb meghatározott hatásai k.m.n. 
T7000 Légnyomásbántalom a fülben 
T7010 Sinus barotrauma 
T7020 A nagy magasság egyéb és k.m.n. hatásai 
T7030 Keszonbetegség [dekompressziós betegség] 
T7040 Nagynyomású folyadékok hatásai 
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T7080 A lég- és víznyomás egyéb hatásai 
T7090 A lég- és víznyomás k.m.n. hatásai 
T71H0 Megfulladás 
T7300 Az éhség hatásai 
T7310 A szomjazás hatásai 
T7320 Kimerülés kitettség miatt 
T7330 Kimerülés excesszív erőkifejtés miatt 
T7410 Fizikai erőszak 
T7500 A villámlás hatásai 
T7510 Vízbefulladás és nem-halálos elmerülés 
T7520 Vibratiós hatások 
T7540 A villamosáram hatásai 
T7580 Egyéb külső okok hatásai 
T7800 Anaphylaxiás shock ártalmas táplálék miatt 
T7810 Egyéb ételmérgezés, m.n.o. 
T7820 Anaphylaxiás shock, m.n.o. 
T7830 Oedema angioneurotica 
T7840 Allergia, k.m.n. 
T7900 Légembolia (traumás) 
T7910 Zsírembolia (traumás) 
T7920 Traumás másodlagos és ismétlődő vérzés 
T7940 Traumás shock 
T7950 Traumás anuria 
T7960 Traumás izom-ischaemia 
T7970 Traumás bőr alatti emphysema 
T7980 A trauma egyéb korai szövődményei 
T7990 A trauma korai szövődményei, k.m.n. 
T8050 Anaphylaxiás shock, serum okozta 
T8060 Egyéb serum-reakció 
T8810 A vaccinatiót követő egyéb szövődmények m.n.o. 
T8820 Shock anaesthesia miatt 
T8830 Malignus hyperpyrexia anaesthesia miatt 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 21 880Z Nem meghatározott lokalizációjú vagy többszörös kisebb sérülések, mérgezések műtétei súlyos társult 
betegséggel 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50421 Perineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50422 Sutura epi et perineuralis nervi 
50432 Carpal tunnel felszabadítás 
50435 Egyéb Tunnel syndromák műtétei 
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog) 
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ) 
54132 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás) 
54137 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás), laparoscopos 
55295 Retroperitonealis vérzés ellátása (packing) 
57600 Járomcsont törés zárt repositiója 
57610 Járomcsont törés nyílt repositiója 
57630 Maxilla és mandibula törések nyílt repositiója 
57640 Állkapocs törések nyílt repositiója 
57650 Orbita törések nyílt repositiója 
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57660 Arctörések zárt repositiója 
57670 Arctörések nyílt repositiója 
57680 Járomív törés synthesise 
57700 Arccsont incisio, idegentest, fragmentum eltáv. 
57800 Csont idegentest eltávolítás 
5781M Osteotomia fibulae 
57843 Radius fej resectio 
57846 Humerus fej eltávolítás 
5786D Transport osteotomia 
57900 Percutan tűzés 
57902 Combnyak szegezés 
57903 Combnyak csavarozás - fedett 
57904 Combnyak csavarozás - feltárás 
57905 Combnyak tűzés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
5790D Palacos-plombage 
5790E Verbund-osteosynthesis 
57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció) 
57920 Intraossealis drótvarrat 
57921 Tűzés feltárással 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
5792R DCS synthesis 
57930 Repositio epiphyseos clausa 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa 
58020 Ízületi sérülés ellátása 
58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos 
58041 Meniscectomia partialis, arthrotomia 
58042 Meniscus reinsertio, arthroscopos 
58043 Meniscus reinsertio, arthrotomia 
58044 Meniscectomia totalis, arthroscopos 
58045 Osteochondralis fragmentum rögzítése 
58046 Szabadtest eltávolítás a térdből, arthroscopos 
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58055 Arthroscopos szalagplastica 
58056 Arthroscopos szalagvarrat 
58060 Reinsertio, arthroscopos 
58090 Capsulographia articulationis manus 
58092 Syndesmosis fibulo-tibialis varrat 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
58116 Rész arthrodesis, carpalis csontokon és rad. carp. izület 
58130 Külbokaszalag varrat 
58141 Reinsertio lig. patellae 
58142 Reinsertio tendinis quadricipitis fem. 
58143 Impressio kiemelés térden, arthroscopos 
58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
58147 Elülső keresztszalag varrat 
58148 Elülső keresztszalag reinsertio 
58149 Elülső keresztszalag plastica 
5814A Hátsó  keresztszalag reinsertio 
5814B Hátsó  keresztszalag plastica 
5814C Oldalszalag varrat 
5814D Oldalszalag reinsertio 
5814E Térdszalag  beültetés (syntethicus) 
5815E Csipő protézis hibrid TEP 
58162 Repositio, csípő műtéti 
5816A Saddle nyereg protézis beültetés 
58170 Capsuloplastica manus 
58171 Csuklószalag plastica 
58173 Csuklóprotézis beültetés 
5817B Graner műtét 
5817C Kéztőcsont kiirtás, inggomb-plastica 
5817D Módosított Graner műtét arteria beültetéssel (sec Renner 
58201 Kéz lágyrészének feltárása 
58204 Idegentest eltávolítás kézből 
58210 Izomelválasztás, kézen 
58211 Tendolysis, kézen 
58220 Reconstructio musc. manus 
58222 Reconstructio vaginae tendinis manus 
58230 Aponeurectomia partialis manus 
58231 Aponeurectomia totalis manus 
58240 Feszítő ín varrata kézen 
58241 Flexor ín varrat kézen 
58242 Extensor ín reconstructio, kézen 
58243 Flexor ín reconstructio, kézen 
58244 Pull out wire rögzítés 
58246 Extensor ín reinsertio, kézen 
58247 Flexor ín reinsertio kézen 
58248 Palmar plate reinsertio 
58249 Komplex kézsérülés ellátása 
58250 Izomtransplantatio kézen 
58251 Íntransplantatio kézen 
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58252 Íntransplantatio kézen, autolog 
58253 Íntransplantatio kézen, homológ 
58254 Íntransplantatio kézen, szilikon rúd beültetés 
58255 Ínáthelyezés kézen 
58256 Ín antepositio kézen 
58257 Ín retropositio kézen 
58260 Hüvelykujj reconstructio, hüvelyk-képzés 
58261 Pollicisatio 
58262 Lábujj transfer 
58263 Phalangisatio 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58265 Ujjtranspositio kézen 
58270 Opponens-plastica kézen 
58280 Tendofixatio manus, tenodesis 
58281 Ínmeghosszabítás kézen 
58282 Ínmegrövidítés kézen 
58283 Kézkeskenyítés 
58284 Kézsugár eltávolítás 
58285 Kézsugár centralisatio 
58286 Syndactylia csontos szétválasztása, kézen 
58287 Hasadt kéz reconstructio 
58288 Kéz gigantismus plastica 
58290 Pulley varrat 
58293 Adhaesiolysis manus 
58294 Fogó kéz kialakítása, sugár transpositióval 
58307 Tractus iliotibialis incisio 
58361 Ínreconstructio 
58363 Izomeredés reinsertio 
5837F Szalag reinsertio 
58404 Exarticulatio kézujjon 
58405 Amputatio digiti post amputationem traumaticam 
58410 Amputatio pollicis post amputationem traumaticam 
58411 Amputatio pollicis 
58412 Amputatio pollicis secundarius 
58414 Exarticulatio metacarpo-phalangealis pollicis 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58450 Amputatio digiti pedis 
58460 Amputatio pedis 
58464 Exarticulatio talo-cruralis 
58470 Amputatio cruris 
58480 Amputatio femoris 
58481 Exarticulatio genus 
58561 Replantatiós műtét, kis amputatum 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58833 Decollement ellátása 
58904 Sebrevisio (subcutan szövetnél mélyebben lévő elváltozás esetén) 
58910 Bőr hegének vagy zsugorodásának megszüntetése 
58922 Mesh-graft 
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny 
58924 Plastica cutis sec. Reverdin 
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58925 Vándoroltatott szabadlebeny 
58926 Irhaátültetés, szabad 
58931 V-Y-plasztika 
58932 Bőrforgatásos bőrpótlás 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
58937 Távoli nyeleslebeny 
58938 Kettős nyeleslebeny 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
5893A Cross finger plastica 
5893B Thenar lebeny (Iselin) 
5893D Hídlebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58940 Hengerlebeny, egyszerű 
58941 Hengerlebeny, vándoroltatott 
58950 Keresztezett bőrpótlás 
58951 Zseblebeny 
58960 Lebeny vagy nyeles lebeny más helyhez erősítése 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 
82092 Repositio operativa luxationis 
83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 
83307 Fixateur mini behelyezése műtéti eljárással 
83620 Velőűrsínezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás 
84710 Olecranon extensio 
84712 Condylus femoris extensio 
84713 Tuberositas tibiae extensio 
84714 Calcaneus extensio 
84750 Függesztéses extensio 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 22  Égések, fagyások 

  **** 22 8810 Kiterjedt égés műtéttel 

BETEGSÉGEK "A" 
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 
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 

BETEGSÉGEK "C" 
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. 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "B" 
T2020 A fej és nyak másodfokú égése 
T2030 A fej és nyak harmadfokú égése 
T2060 A fej és nyak másodfokú maródása 
T2070 A fej és nyak harmadfokú maródása 
T2120 A törzs másodfokú égése 
T2130 A törzs harmadfokú égése 
T2160 A törzs másodfokú maródása 
T2170 A törzs harmadfokú maródása 
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 
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 
T2320 A csukló és kéz másodfokú égési sérülése 
T2330 A csukló és kéz harmadfokú égési sérülése 
T2360 A csukló és kéz másodfokú maródása 
T2370 A csukló és kéz harmadfokú maródása 
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 
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 
T2520 A boka és láb másodfokú égési sérülése 
T2530 A boka és láb harmadfokú égési sérülése 
T2560 A boka és láb másodfokú maródása 
T2570 A boka és láb harmadfokú maródása 
T2920 Több testtájék égési sérülése, másodfoknál nem nagyobb 
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T2930 Több testtájék égési sérülése, az egyik legalább harmadfokú 
T2960 Több testtájék maródása, másodfoknál nem nagyobb 
T2970 Több testtájék maródása, az egyik legalább harmadfokú 
T3020 Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése 
T3030 Nem meghatározott testtájék harmadfokú égési sérülése 
T3060 Nem meghatározott testtájék másodfokú maródása 
T3070 Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
51820 Fülkagyló amputatioja 
54321 Gastrostomia sec. Witzel 
54322 Gastrostomia sec. Kader 
54324 Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG 
56420 Amputatio penis 
57900 Percutan tűzés 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58301 Fasciotomia peroperativa 
58400 Amputatio digiti manus 
58401 Amputatio digitorum manus 
58404 Exarticulatio kézujjon 
58411 Amputatio pollicis 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58450 Amputatio digiti pedis 
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis 
58470 Amputatio cruris 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58480 Amputatio femoris 
58490 Amputatio abdominopelvicus 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58820 Incisio et drainage cutis et/seu subcutis 
58832 Haematoma subcutanea evacuatio 
58834 Necrectomia (elhalt bőr, subcutis eltávolítása 3%-onként) 
58835 Necrectomia (elhalt bőr, a hozzátartozó irha felületes eltávolítása 3%-onként) 
58836 Necrotomia (égett bőr bemetszése fasciáig) 
58845 Bőr alatti elváltozás kimetszése 
58851 Bőrelváltozás radikális kimetszése 
58880 Bőr kimetszése átültetéshez 
58903 Sutura cutis secundaria 
58920 Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause 
58921 Félvastag bőrátültetés 
58922 Mesh-graft 
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny 
58927 Bőrátültetés, szabad 
58930 Burow-féle háromszög lebenyplasztika 
58931 V-Y-plasztika 
58932 Bőrforgatásos bőrpótlás 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
58934 Z-plasztika 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58936 Érnyeles izomlebeny 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
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5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58940 Hengerlebeny, egyszerű 
58953 Hajlító izom-motor képzés, latissimus dors. lebeny transp 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 
83303 Fixateur dinamizálás 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
53114 Tracheostomia 
53401 Mellűri drainage /sebészi/ 

("A" DIAGN. ÉS "B" DIAGN. "1"-ES TÍPUSKÉNT ÉS "D" BEAV.) VAGY ("C" DIAGN. ÉS "E" BEAV.) 

  **** 22 8820 Kiterjedt égés műtét nélkül 

BETEGSÉGEK 
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 
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 

ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
T2020 A fej és nyak másodfokú égése 
T2030 A fej és nyak harmadfokú égése 
T2060 A fej és nyak másodfokú maródása 
T2070 A fej és nyak harmadfokú maródása 
T2120 A törzs másodfokú égése 
T2130 A törzs harmadfokú égése 
T2160 A törzs másodfokú maródása 
T2170 A törzs harmadfokú maródása 
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 
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 
T2320 A csukló és kéz másodfokú égési sérülése 
T2330 A csukló és kéz harmadfokú égési sérülése 
T2360 A csukló és kéz másodfokú maródása 
T2370 A csukló és kéz harmadfokú maródása 
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 
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 
T2520 A boka és láb másodfokú égési sérülése 
T2530 A boka és láb harmadfokú égési sérülése 
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T2560 A boka és láb másodfokú maródása 
T2570 A boka és láb harmadfokú maródása 
T2920 Több testtájék égési sérülése, másodfoknál nem nagyobb 
T2930 Több testtájék égési sérülése, az egyik legalább harmadfokú 
T2960 Több testtájék maródása, másodfoknál nem nagyobb 
T2970 Több testtájék maródása, az egyik legalább harmadfokú 
T3020 Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése 
T3030 Nem meghatározott testtájék harmadfokú égési sérülése 
T3060 Nem meghatározott testtájék másodfokú maródása 
T3070 Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása 

  **** 22 8830 Nem kiterjedt égés műtéttel 

BETEGSÉGEK 
T3100 A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő égés 
T3200 A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő maródás 

ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
T2020 A fej és nyak másodfokú égése 
T2030 A fej és nyak harmadfokú égése 
T2040 A fej és nyak maródása, foka k.m.n. 
T2060 A fej és nyak másodfokú maródása 
T2070 A fej és nyak harmadfokú maródása 
T2120 A törzs másodfokú égése 
T2130 A törzs harmadfokú égése 
T2160 A törzs másodfokú maródása 
T2170 A törzs harmadfokú maródása 
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 
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 
T2320 A csukló és kéz másodfokú égési sérülése 
T2330 A csukló és kéz harmadfokú égési sérülése 
T2360 A csukló és kéz másodfokú maródása 
T2370 A csukló és kéz harmadfokú maródása 
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 
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 
T2520 A boka és láb másodfokú égési sérülése 
T2530 A boka és láb harmadfokú égési sérülése 
T2560 A boka és láb másodfokú maródása 
T2570 A boka és láb harmadfokú maródása 
T2600 A szemhéj és szemkörüli terület égése 
T2920 Több testtájék égési sérülése, másodfoknál nem nagyobb 
T2930 Több testtájék égési sérülése, az egyik legalább harmadfokú 
T2960 Több testtájék maródása, másodfoknál nem nagyobb 
T2970 Több testtájék maródása, az egyik legalább harmadfokú 
T3020 Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése 
T3030 Nem meghatározott testtájék harmadfokú égési sérülése 
T3060 Nem meghatározott testtájék másodfokú maródása 
T3070 Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
54324 Gastrostomia percutanea endoscopica - PEG 
57900 Percutan tűzés 
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58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58301 Fasciotomia peroperativa 
58404 Exarticulatio kézujjon 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58820 Incisio et drainage cutis et/seu subcutis 
58832 Haematoma subcutanea evacuatio 
58834 Necrectomia (elhalt bőr, subcutis eltávolítása 3%-onként) 
58835 Necrectomia (elhalt bőr, a hozzátartozó irha felületes eltávolítása 3%-onként) 
58836 Necrotomia (égett bőr bemetszése fasciáig) 
58845 Bőr alatti elváltozás kimetszése 
58851 Bőrelváltozás radikális kimetszése 
58880 Bőr kimetszése átültetéshez 
58903 Sutura cutis secundaria 
58920 Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause 
58921 Félvastag bőrátültetés 
58922 Mesh-graft 
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny 
58927 Bőrátültetés, szabad 
58930 Burow-féle háromszög lebenyplasztika 
58931 V-Y-plasztika 
58932 Bőrforgatásos bőrpótlás 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
58934 Z-plasztika 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58940 Hengerlebeny, egyszerű 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 
83303 Fixateur dinamizálás 

  **** 22 884A Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év alatt 

BETEGSÉGEK 
T3100 A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő égés 
T3200 A testfelület kevesebb, mint 10%-át érintő maródás 

ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
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 



 
 
 
 
 
636  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

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 
T2600 A szemhéj és szemkörüli terület égése 
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 
T3000 Nem meghatározott testtájék égési sérülése, foka nem meghatározott 
T3010 Nem meghatározott testtájék elsőfokú égési sérülése 
T3020 Nem meghatározott testtájék másodfokú égési sérülése 
T3030 Nem meghatározott testtájék harmadfokú égési sérülése 
T3040 Nem meghatározott testtájék maródása, foka nem meghatározott 
T3050 Nem meghatározott testtájék elsőfokú maródása 
T3060 Nem meghatározott testtájék másodfokú maródása 
T3070 Nem meghatározott testtájék harmadfokú maródása 

  **** 22 884B Nem kiterjedt égés műtét nélkül 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 884A csoportjában! 

ÉS "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
   A kódlistát ld. a főcsoport 884A csoportjában! 
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  **** 22 8850 Légzőrendszer égése légzéstámogatással 

BETEGSÉGEK 
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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK (LEGALÁBB 2 NAPON ÁT) 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

  **** 22 8870 Kiterjedt fagyás műtéttel 

BETEGSÉGEK 
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 
T3510 Több testtájék szövetelhalással járó fagyása 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
51820 Fülkagyló amputatioja 
56420 Amputatio penis 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58400 Amputatio digiti manus 
58401 Amputatio digitorum manus 
58411 Amputatio pollicis 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58450 Amputatio digiti pedis 
58451 Exarticulatio interphalangealis digiti pedis 
58470 Amputatio cruris 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58480 Amputatio femoris 
58490 Amputatio abdominopelvicus 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58834 Necrectomia (elhalt bőr, subcutis eltávolítása 3%-onként) 
58835 Necrectomia (elhalt bőr, a hozzátartozó irha felületes eltávolítása 3%-onként) 
58922 Mesh-graft 
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny 
58931 V-Y-plasztika 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58953 Hajlító izom-motor képzés, latissimus dors. lebeny transp 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 
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  **** 22 8880 Kiterjedt fagyás műtét nélkül 

BETEGSÉGEK 
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 
T3510 Több testtájék szövetelhalással járó fagyása 

  **** 22 8890 Nem kiterjedt fagyás műtéttel 

BETEGSÉGEK 
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 
T3500 Több testtájék felületes 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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58752 Emlő bőrének plasztikája 
58834 Necrectomia (elhalt bőr, subcutis eltávolítása 3%-onként) 
58835 Necrectomia (elhalt bőr, a hozzátartozó irha felületes eltávolítása 3%-onként) 
58922 Mesh-graft 
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny 
58931 V-Y-plasztika 
58935 Érnyeles bőr-izom lebeny 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
5893F Latissimus dorsi érnyeles bőr, izomlebeny 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 

  **** 22 8900 Nem kiterjedt fagyás műtét nélkül 

BETEGSÉGEK 
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 
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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 
T3500 Több testtájék felületes 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 

  **** 22 8910 Fagyás miatt más, akut jellegű intézménybe áthelyezve (3 napon belül) 

BETEGSÉGEK 
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 
T3500 Több testtájék felületes 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 

VAGY BETEGSÉGEK 
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 
T3510 Több testtájék szövetelhalással járó fagyása 
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**** Főcsoport: 23  Jelek és tünetek 

  **** 23 892A Többszörös veleszületett rendellenesség 

BETEGSÉGEK 
Q5640 Bizonytalan neműség, k.m.n. 
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 
Q8970 Többszörös, m.n.o. veleszületett rendellenességek 
Q8980 Egyéb meghatározott veleszületett rendellenességek 
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**** Főcsoport: 24  AIDS 

  **** 24 9110 AIDS 

BETEGSÉGEK 
"3","4","5" típusúként bármely B2000-B24H0 közötti betegségkód 
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**** Főcsoport: 25  Polytraumatizált állapot műtétei 

A főcsoportba kerülés feltételei: 

("A" VAGY "B" VAGY "C" VAGY "D" VAGY "E" KÉT KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTBÓL LEGALÁBB EGY-EGY BETEGSÉG), 

VAGY 

(["A" VAGY "B" VAGY "C" VAGY "D" VAGY "E"] CSOPORTBÓL LEGALÁBB EGY BETEGSÉG ÉS ["G" VAGY "H" VAGY "I" VAGY "J"] KÉT 
KÜLÖN CSOPORTBÓL EGY-EGY BETEGSÉG) 

VAGY 

("A" VAGY "B" VAGY "C" VAGY "D" VAGY "E" CSOPORTBÓL LEGALÁBB EGY BETEGSÉG ÉS AZ "F" CSOPORTBÓL EGY BETEGSÉG) 

*** BETEGSÉGEK "A" (KOPONYA) 

S0200 A koponyaboltozat törése 
S0210 A koponyaalap törése 
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 
S0690 Koponyaűri sérülés, k.m.n. 

*** BETEGSÉGEK "B" (NYAK, MELLKAS, MELLÜREG) 

S2220 A szegycsont törése 
S2240 Többszörös bordatörés 
S2250 Ablakos bordatörés 
S2500 A mellkasi aorta sérülése 
S2510 Az arteria subclavia és arteria anonyma sérülése 
S2520 A vena cava superior sérülése 
S2530 A vena anonyma és vena subclavia sérülése 
S2540 A tüdőerek sérülése 
S2570 Több mellkasi ér sérülése 
S2580 Egyéb mellkasi ér sérülése 
S2600 Szívsérülés haemopericardiummal 
S2680 A szív egyéb sérülései 
S2700 Traumás pneumothorax 
S2710 Traumás haemothorax 
S2720 Traumás haemo-pneumothorax 
S2730 A tüdő egyéb sérülése 
S2740 A hörgők sérülése 
S2750 A légcső mellkasi részének sérülése 
S2760 A mellhártya sérülése 
S2770 Mellkas szervek többszörös sérülései 
S2780 Egyéb meghatározott mellkasi szervek sérülése 
S2810 A mellkasfal részleges csonkolása 

*** BETEGSÉGEK "C" (HASÜREG) 

S3500 A hasi aorta sérülése 
S3510 A vena cava inferior sérülése 
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S3520 Az arteria coeliaca vagy mesenterica sérülése 
S3530 A vena portae vagy vena lienalis sérülése 
S3540 A vese ereinek sérülése 
S3550 Az arteria iliacák sérülése 
S3570 A hasüreg és medence több erének sérülése 
S3580 A has és medence egyéb ereinek sérülése 
S3600 A lép sérülése 
S3610 A máj vagy epehólyag sérülése 
S3620 A hasnyálmirigy sérülése 
S3630 A gyomor sérülése 
S3640 A vékonybél sérülése 
S3650 A vastagbél sérülése 
S3660 A végbél sérülése 
S3670 Több hasi szerv sérülése 
S3680 A hasüreg egyéb szervének sérülése 
S3700 A vese sérülése 
S3710 A húgyvezeték sérülése 
S3720 A húgyhólyag sérülése 
S3740 A petefészek sérülése 
S3760 A méh sérülése 
S3780 Egyéb medencei szerv sérülése 
S3811 A has, ágyék és a medence összenyomatásos sérülése 

*** BETEGSÉGEK "D" (MEDENCE) 

S3210 A keresztcsont törése 
S3271 Az ágyéki csigolyák többszörös törése 
S3272 A medence többszörös törése 

*** BETEGSÉGEK "E" (GERINC, GERINCVELŐ) 

S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S1400 A nyaki gerincvelő rázkódása oedemával 
S1410 A nyaki gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S2400 A háti gerincvelő rázkódása és oedemája 
S2410 A háti gerincvelő egyéb és k.m.n. sérülései 
S3201 Az ágyéki csigolyatest törése 
S3202 Az ágyéki csigolyaív törése 
S3400 Az ágyéki gerincvelő rázkódása és oedemája 
S3410 Az ágyéki gerincvelő egyéb sérülése 

*** BETEGSÉGEK "F" (KÉTOLDALI VÉGTAG SÉRÜLÉSEK) 

T0240 Mindkét felső végtag csontjainak több tájékon lévő törései 
T0250 Mindkét alsó végtag csontjainak több tájékon lévő törései 
T0520 Mindkét kar traumás amputatiója [bármilyen szintben] 
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T0550 Mindkét lábszár traumás amputatiója [bármilyen szintben] 

*** BETEGSÉGEK "G" (FELKAR) 

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 
S4800 A vállizület traumás amputatiója 
S4810 A felkar traumás amputatiója 
S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 

*** BETEGSÉGEK "H" (ALKAR) 

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 
S5810 Az alkar traumás amputatiója 

*** BETEGSÉGEK "I" (COMB) 

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 
S7800 A csípőizület traumás csonkolása 
S7810 Csípő és térd közötti traumás csonkolás 

*** BETEGSÉGEK "J" (LÁBSZÁR) 

S8210 A sípcsont proximalis végének törése 
S8220 A sípcsont (tibia) testének törése 
S8230 A sípcsont (tibia) distalis végének törése 
S8240 A szárkapocscsont (fibula) törése 
S8270 A lábszár többszörös törése 
S8810 A lábszár traumás csonkolása 

  **** 25 9210 Speciális, nagy intracranialis műtétek polytraumatizált állapotban 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ÉS BETEGSÉGEK "A" ! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia 
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia 
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage 
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50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage 
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás 
50117 Subduralis haematoma eltávolítása 
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása 
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása 
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása 
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása 
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri 
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri 
50145 Res.abscessus cerebellaris 
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio 
50200 Impressiós koponyatörés ellátása 
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása 
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal 
50210 Duraplastica (cranialis) autolog 
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog 
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica 
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect. 
50214 A.meningea lekötése, resectioja 
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja 
50217 Frontobasalis sérülés ellátása 
50218 Laterobasalis sérülés ellátása 
5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja 

  **** 25 9220 Nagy műtétek polytraumatizált állapotban 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia 
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia 
50302 Decompressio spinalis anterior 
50303 Decompressio spinalis anterolateralis 
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv. 
50320 Chordotomia laminectomiával 
50322 Longitudinalis myelotomia 
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia 
50710 Adrenalectomia seu resectio unilat.gland.supraren. 
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 
53131 Exploratio et drainage tracheae 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53141 Trachearesectio, reanastomosis 
53154 Reconstructio laryngis 
53167 Reconstructio tracheae sec. Neville 
53168 Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel 
53237 Segmentectomia pulmonis 
53240 Lobectomia   superior 
53241 Lobectomia   media 
53242 Lobectomia   inferior 
53243 Bilobectomia superior 
53244 Bilobectomia inferior 
53250 Pneumonectomia sec. Allison 
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi 
53310 Pneumotomia 
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis 
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53340 Sutura bronchi 
53341 Sutura pulmonis 
53342 Reconstructio bronchi 
53402 Mellűri drainage, bordaresectióval 
53403 Thoracotomia explorativa 
53410 Mediastinotomia superior 
53412 Mediastinotomia anterior 
53413 Mediastinotomia posterior 
53414 Mediastinotomia transthoracalis 
53418 Excochleatio corporis alieni mediastinalis 
53434 Exploratio et drainage parietis thoracis 
53471 Sutura        diaphragmae 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53479 Exploratio    diaphragmae 
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis 
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis 
53870 Erek egyéb seb. occlusioja, supraaorticus 
53873 Erek egyéb sebészi occlusioja, aorta 
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca 
5394B Pericardialis haematoma evacuatiója 
54052 Ligatio ductus thoracici 
54111 Lépszövet autotransplantatio 
54130 Splenectomia 
54131 Resectio lienis 
54132 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás) 
54301 Gastrotomia explorativa 
54361 Resectio ventriculi sec. Billroth I 
54363 Resectio ventriculi sec. Billroth II 
54430 Sutura ventriculi seu duodeni 
54511 Sutura intestini tenui 
54521 Sutura intestini crassi 
54540 Resectio intestini tenui 
54550 Resectio intestini crassi 
54551 Haemicolectomia dextra 
54556 Res.intest. crassi sec. Hartmann 
54602 Antepositio colontos 
55051 Sutura hepatis 
55160 Reconstr. duct. hepatici seu choledochi 
55204 Pancreas sérülés ellátása 
55210 Resectio pancreatis localis (circumscripta) 
55295 Retroperitonealis vérzés ellátása (packing) 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 
55411 Exploratio retroperitonei 
55431 Resectio omenti maioris 
55490 Hasüregi idegentest eltávolítása 
55531 Vese ékresectio 
55532 Vese pólusresectio 
55533 Heminephrectomia 
55540 Nephrectomia 
55573 Vese sutura 
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55574 Reconstructio renis 
55751 Húgyhólyagfal resectio 
55784 Húgyhólyag sutura 
57902 Combnyak szegezés 
57903 Combnyak csavarozás - fedett 
57904 Combnyak csavarozás - feltárás 
57905 Combnyak tűzés 
57908 DHS synthesis 
5790A Ender szegezés 
5790F Percutan csavarozás (combnyak csavarozás) 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792G T lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792N 95 fokos szögletlemezelés, condylus lemezelés 
5792P 135 fokos szögletlemezelés 
5792R DCS synthesis 
57960 Humerus prox. vég többszörös törés osteosinthesise 
57961 Humerus distalis vég ellátás többszörös törésnél 
58091 Capsulodesis 
58095 Symphysis rögzítése 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés 
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét) 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
5810E Rovátkolt lemezelés 
5810F Fixateur interne alkalmazása 
5810G Steffee lemezelés 
5810H Gerinc belső rögzítése 
58143 Impressio kiemelés térden, arthroscopos 
58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
58148 Elülső keresztszalag reinsertio 
58149 Elülső keresztszalag plastica 
5814A Hátsó  keresztszalag reinsertio 
5814B Hátsó  keresztszalag plastica 
58180 Arthroplastica vállon 
58181 Labrum glenoidale reinsertio 
58190 Ligamentum annulare-varrat 
58191 Ligamentum collaterale ulnare  varrat 
58192 Ligamentum collaterale radiale varrat 
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5819A Resectio ulnae 
5819B Ulnavég rövidítés 
5836A Miller műtét 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 
58440 Exarticulatio humeroscapularis 
58441 Exarticulatio thoraco-humero scapularis 
58460 Amputatio pedis 
58470 Amputatio cruris 
58480 Amputatio femoris 
58481 Exarticulatio genus 
58490 Amputatio abdominopelvicus 
58491 Exarticulatio coxae 
58492 Hemipelvectomia 
58520 Reamputatio, felső végtagon 
58563 Replantatiós műtét, nagy amputatum 
83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 
83620 Velőűrsínezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
84112 Crutchfield-húzás 
84710 Olecranon extensio 

  **** 25 923A Egyéb műtétek polytraumatizált állapotban 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50422 Sutura epi et perineuralis nervi 
50423 Reanastomosis nervorum 
50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata 
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog) 
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ) 
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis 
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis 
50600 Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio) 
50610 Resectio unilateralis glandulae thyreoideae 
50631 Lobectomia glandulae thyreoideae 
50940 Plastica palpebrae 
50950 Blepharorraphia totalis 
50951 Blepharorraphia lateralis 
50990 Exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque 
51340 Excisio prolapsus iridis 
51360 Iris plastica, varrat 
51362 Repositio prolapsus iridis 
51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes) 
51420 Lencse lineáris eltávolítása 
51440 Lencse intracapsularis eltávolítása 
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51450 Lencse extracapsularis eltávolítása 
51573 Vitrectomia, pars plana 
51574 Vitrectomia, open sky 
51600 Decompressio orbitae 
51601 Orbita drainage 
51602 Krönlein-műtét 
51603 Orbita decompr. sin. maxillaris felé 
51630 Bulbus enucleatio 
51631 Exenteratio et plastica orbitae 
51640 Orbitatartalom kimetszés 
51670 Orbita reconstructio 
52130 Orr resectiója 
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő) 
52221 Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése 
52231 Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch) 
52241 Endonasalis ethmoidectomia 
52251 Külső  rostaműtét (Moore) 
52350 Fog reimplantatio 
52430 Műtét az állkapcson 
52431 Osteotomia mandibulae 
52520 Glossectomia 
53010 Hemilaryngectomia (verticalis) 
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis 
53022 Horizontális gégeresectio 
53155 Külső gégefeltárás 
53871 Erek egyéb seb. occlusioja, axillo-brachialis 
53872 Erek egyéb seb. occlusioja, radiális v. ulnaris 
55350 Reconstructio parietis abdominis 
56492 Sutura corporis cavernosi penis 
57680 Járomív törés synthesise 
57865 Spongiosa plastica,autolog 
57866 Spongiosa plastica,homolog 
57867 Fibula-span beültetés 
57868 Borda-span beültetés 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
5786B Grice műtét 
57906 Jewett szegezés 
57907 Pugh szegezés 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
5790E Verbund-osteosynthesis 
57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció) 
57921 Tűzés feltárással 
57926 Kis DC lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792F H lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
57930 Repositio epiphyseos clausa 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa 
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58003 Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból) 
58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos 
58041 Meniscectomia partialis, arthrotomia 
58048 Izületi porc sérülés ellátása 
58056 Arthroscopos szalagvarrat 
58092 Syndesmosis fibulo-tibialis varrat 
58141 Reinsertio lig. patellae 
58142 Reinsertio tendinis quadricipitis fem. 
5814C Oldalszalag varrat 
58249 Komplex kézsérülés ellátása 
58251 Íntransplantatio kézen 
58260 Hüvelykujj reconstructio, hüvelyk-képzés 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58290 Pulley varrat 
5837H Achilles in ruptura reconstructio 
58833 Decollement ellátása 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 

  **** 25 9240 Koponya, mellkas, gerinc, medence és alsó végtag polytraumatizált állapota 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ÉS BETEGSÉGEK ("A" VAGY "B" VAGY "D" VAGY "E" CSOPORTBÓL LEGALÁBB EGY) ÉS ("F" 

VAGY "I" VAGY "J" CSOPORTBÓL LEGALÁBB EGY BETEGSÉG) ! 

  **** 25 9250 Egyéb polytraumatizált állapot 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ! 

  **** 25 936Z Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos társult 
betegséggel, műtét <3 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "K" 
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia 
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia 
50302 Decompressio spinalis anterior 
50303 Decompressio spinalis anterolateralis 
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv. 
50320 Chordotomia laminectomiával 
50322 Longitudinalis myelotomia 
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia 
50420 Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet) 
50422 Sutura epi et perineuralis nervi 
50423 Reanastomosis nervorum 
50424 Plexus brachialis ágainak mikrosebészeti varrata 
50431 Plexus brachialis decompressio, adhaesiolysis 
50440 Ideg-graft transplantatio (autolog) 
50441 Ideg-graft transplantatio (homológ) 
50461 Nervus facialis-nervus accessorius anastomosis 
50462 Nervus facialis-nervus hypoglossus anastomosis 
50600 Incisio in regio thyreoideae (drain, exploratio) 
50610 Resectio unilateralis glandulae thyreoideae 
50631 Lobectomia glandulae thyreoideae 
50710 Adrenalectomia seu resectio unilat.gland.supraren. 
50772 Resectio laesionis thymi /thymectomia partialis/ 
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52130 Orr resectiója 
52131 Orr partialis resectioja (porcot is érintő) 
52221 Arteria maxillaris interna transmaxill. lekötése 
52231 Homloküreg drainage (Jansen-Ritter, Killian,Lynch) 
52241 Endonasalis ethmoidectomia 
52251 Külső  rostaműtét (Moore) 
52350 Fog reimplantatio 
52430 Műtét az állkapcson 
52431 Osteotomia mandibulae 
52520 Glossectomia 
53010 Hemilaryngectomia (verticalis) 
53021 Resectio fronto-lateralis, frontalis ant. laryngis 
53022 Horizontális gégeresectio 
53131 Exploratio et drainage tracheae 
53140 Resectio tracheae, anastomosis 
53141 Trachearesectio, reanastomosis 
53154 Reconstructio laryngis 
53155 Külső gégefeltárás 
53167 Reconstructio tracheae sec. Neville 
53168 Reconstructio tracheae, részleges prothesisssel 
53237 Segmentectomia pulmonis 
53240 Lobectomia   superior 
53241 Lobectomia   media 
53242 Lobectomia   inferior 
53243 Bilobectomia superior 
53244 Bilobectomia inferior 
53250 Pneumonectomia sec. Allison 
53301 Excochleatio seu extractio corporis alieni bronchi 
53310 Pneumotomia 
53311 Excochleatio s. extractio corporis alieni pulmonis 
53340 Sutura bronchi 
53341 Sutura pulmonis 
53342 Reconstructio bronchi 
53402 Mellűri drainage, bordaresectióval 
53403 Thoracotomia explorativa 
53410 Mediastinotomia superior 
53412 Mediastinotomia anterior 
53413 Mediastinotomia posterior 
53414 Mediastinotomia transthoracalis 
53416 Mediastinoscopia collaris sec. Carlens 
53418 Excochleatio corporis alieni mediastinalis 
53434 Exploratio et drainage parietis thoracis 
53471 Sutura        diaphragmae 
53472 Reconstructio diaphragmae 
53473 Reconstructio diaphragmae, műanyag implantatummal 
53474 Reconstructio diaphragmae, alloplasticaval 
53479 Exploratio    diaphragmae 
53823 Érresectiók, reimplantatiók renalis 
5382T Resectio et reconstr. arteriae intrathoracalis 
53870 Erek egyéb seb. occlusioja, supraaorticus 
53871 Erek egyéb seb. occlusioja, axillo-brachialis 
53872 Erek egyéb seb. occlusioja, radiális v. ulnaris 
53873 Erek egyéb sebészi occlusioja, aorta 
53875 Erek egyéb sebészi occlusioja, iliaca 
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5394B Pericardialis haematoma evacuatiója 
53990 Decompressio arteriae vertebralis 
54052 Ligatio ductus thoracici 
54111 Lépszövet autotransplantatio 
54130 Splenectomia 
54131 Resectio lienis 
54132 Lépmegtartó műtét (sutura, ragasztás) 
54301 Gastrotomia explorativa 
54361 Resectio ventriculi sec. Billroth I 
54363 Resectio ventriculi sec. Billroth II 
54430 Sutura ventriculi seu duodeni 
54511 Sutura intestini tenui 
54521 Sutura intestini crassi 
54540 Resectio intestini tenui 
54550 Resectio intestini crassi 
54551 Haemicolectomia dextra 
54556 Res.intest. crassi sec. Hartmann 
54602 Antepositio colontos 
55051 Sutura hepatis 
55160 Reconstr. duct. hepatici seu choledochi 
55204 Pancreas sérülés ellátása 
55210 Resectio pancreatis localis (circumscripta) 
55295 Retroperitonealis vérzés ellátása (packing) 
55350 Reconstructio parietis abdominis 
55384 Reconstr.diaphragmae transthoracalis 
55385 Reconstr.diaphragmae transthoracalis cum implant. 
55386 Reconstr.diaphragmae thoraco-abdominalis 
55411 Exploratio retroperitonei 
55431 Resectio omenti maioris 
55490 Hasüregi idegentest eltávolítása 
55531 Vese ékresectio 
55532 Vese pólusresectio 
55533 Heminephrectomia 
55540 Nephrectomia 
55573 Vese sutura 
55574 Reconstructio renis 
55751 Húgyhólyagfal resectio 
55784 Húgyhólyag sutura 
56492 Sutura corporis cavernosi penis 
57680 Járomív törés synthesise 
57723 Arccsont törés ellátása (minilemez, csavar, T.lemez) 
57843 Radius fej resectio 
57844 Ulna fej resectio 
57845 Ulna proc. styl. resectio 
57846 Humerus fej eltávolítás 
57847 Girdlestone plastica 
57848 Proc.styl.radii resectio 
57864 Csontblock beültetés, szabad érnyeles 
57865 Spongiosa plastica,autolog 
57866 Spongiosa plastica,homolog 
57867 Fibula-span beültetés 
57868 Borda-span beültetés 
57869 Csontpótlás heterolog 
5786A Csontpótlás syntethicus 
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5786B Grice műtét 
5786D Transport osteotomia 
57873 Csont belső rögzítés- egyéb okból 
57900 Percutan tűzés 
57902 Combnyak szegezés 
57903 Combnyak csavarozás - fedett 
57904 Combnyak csavarozás - feltárás 
57905 Combnyak tűzés 
57906 Jewett szegezés 
57907 Pugh szegezés 
57908 DHS synthesis 
57909 Vitallium kombinált szegezés 
5790A Ender szegezés 
5790B Percutan tűzés, menetes Kirschner 
5790E Verbund-osteosynthesis 
5790F Percutan csavarozás (combnyak csavarozás) 
57910 Csontegyesítést követő resynthesis (reoperáció) 
57921 Tűzés feltárással 
57922 Húzóhurkos rögzítés 
57923 Cerclage csonttörés rögzítésére 
57924 Csavarozás 
57925 KFI lemezelés 
57926 Kis DC lemezelés 
57927 Keskeny DC lemezelés 
57928 Széles DC lemezelés 
57929 Karmos lemezelés 
5792A Támasztó lemezelés 
5792B Ender lemezelés 
5792C Burri lemezelés 
5792D Rekonstrukciós lemez felhelyezés 
5792E Lohere lemez felhelyezés 
5792F H lemezelés 
5792G T lemezelés 
5792H Fél cső lemezelés 
5792I Kettős lemezelés 
5792K KFI minicsavarozás 
5792L KFI mini lemezelés 
5792M KFI mini T lemezelés 
5792N 95 fokos szögletlemezelés, condylus lemezelés 
5792P 135 fokos szögletlemezelés 
5792R DCS synthesis 
57930 Repositio epiphyseos clausa 
57940 Repositio epiphyseos aperta operativa 
58003 Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból) 
58040 Meniscectomia partialis, arthroscopos 
58041 Meniscectomia partialis, arthrotomia 
58048 Izületi porc sérülés ellátása 
58056 Arthroscopos szalagvarrat 
58091 Capsulodesis 
58092 Syndesmosis fibulo-tibialis varrat 
58095 Symphysis rögzítése 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
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58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés 
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét) 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
5810E Rovátkolt lemezelés 
5810F Fixateur interne alkalmazása 
5810G Steffee lemezelés 
5810H Gerinc belső rögzítése 
58141 Reinsertio lig. patellae 
58142 Reinsertio tendinis quadricipitis fem. 
58143 Impressio kiemelés térden, arthroscopos 
58144 Impressio kiemelés térden, arthrotomia 
58145 Impressio kiemelés, spongiosa plastica támasztóelem 
58146 Impressio kiemelés, spongiosa plastica csavarozás 
58148 Elülső keresztszalag reinsertio 
58149 Elülső keresztszalag plastica 
5814A Hátsó  keresztszalag reinsertio 
5814B Hátsó  keresztszalag plastica 
5814C Oldalszalag varrat 
58180 Arthroplastica vállon 
58181 Labrum glenoidale reinsertio 
58190 Ligamentum annulare-varrat 
58191 Ligamentum collaterale ulnare  varrat 
58192 Ligamentum collaterale radiale varrat 
5819A Resectio ulnae 
58249 Komplex kézsérülés ellátása 
58251 Íntransplantatio kézen 
58260 Hüvelykujj reconstructio, hüvelyk-képzés 
58264 Szigetlebeny-plasztika kézen 
58290 Pulley varrat 
5836A Miller műtét 
5837H Achilles in ruptura reconstructio 
58440 Exarticulatio humeroscapularis 
58441 Exarticulatio thoraco-humero scapularis 
58490 Amputatio abdominopelvicus 
58491 Exarticulatio coxae 
58492 Hemipelvectomia 
58500 Revisio amputationis 
58501 Másodlagos csonkzárás 
58502 Csonk korrekció 
58520 Reamputatio, felső végtagon 
58563 Replantatiós műtét, nagy amputatum 
58833 Decollement ellátása 
58933 Karéjos bőreltolás Imre szerint 
83301 Fixateur  externe maxi- midi behelyezése műtéti eljárással 
83620 Velőűrsínezés 
83624 Gamma-szegezés 
83625 Velőűrszegezés, fedett 
83626 Velőűrszegezés, reteszelt - fedett 
83627 Velőűrszegezés, nyílt 
83628 Velőűrszegezés, reteszelt - nyílt 
83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás 
84112 Crutchfield-húzás 
84710 Olecranon extensio 
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VAGY BEAVATKOZÁSOK "L" 
57960 Humerus prox. vég többszörös törés osteosinthesise 
57961 Humerus distalis vég ellátás többszörös törésnél 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "M" 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "N" 
5819B Ulnavég rövidítés 
58205 Ujjbegy csonkolás 
58405 Amputatio digiti post amputationem traumaticam 
58420 Amputatio manus 
58421 Amputatio carpi 
58422 Amputatio antebrachii 
58423 Amputatio cubiti 
58430 Amputatio brachii 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "O" 
58450 Amputatio digiti pedis 
58460 Amputatio pedis 
58470 Amputatio cruris 
58471 Amputatio pedis in regione malleoli 
58480 Amputatio femoris 
58481 Exarticulatio genus 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "P" 
50940 Plastica palpebrae 
50950 Blepharorraphia totalis 
50951 Blepharorraphia lateralis 
50990 Exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque 
51340 Excisio prolapsus iridis 
51360 Iris plastica, varrat 
51362 Repositio prolapsus iridis 
51410 Idegentest eltávolítás szemlencséből (incisio, mágnes) 
51420 Lencse lineáris eltávolítása 
51440 Lencse intracapsularis eltávolítása 
51450 Lencse extracapsularis eltávolítása 
51470 Anterior  Chamber Lens implantatio 
51471 Posterior Chamber Lens implantatio 
51531 Constriction of globe 
51550 Cryopexia transconj./transscl. retinae/chorioideae 
51570 Üvegtest csere 
51571 Endocryopexia 
51573 Vitrectomia, pars plana 
51574 Vitrectomia, open sky 
51600 Decompressio orbitae 
51601 Orbita drainage 
51602 Krönlein-műtét 
51603 Orbita decompr. sin. maxillaris felé 
51630 Bulbus enucleatio 
51631 Exenteratio et plastica orbitae 
51640 Orbitatartalom kimetszés 
51670 Orbita reconstructio 
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"K" VAGY "L" VAGY "M" VAGY "N" VAGY "O" VAGY "P" CSOPORTBÓL MŰTÉT<3 ("L" VAGY "M" VAGY "N" VAGY "O" VAGY "P" 
CSOPORTBÓL 1-1 MŰTÉT [PÁROS SZERV, VÉGTAG MINDEGYIKÉT ÉRINTŐ MŰTÉTEK ESETÉN 2 MŰTÉT] SZÁMOLHATÓ EL) ÉS A 

SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 25 937Z Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos társult 
betegséggel, 3<= műtét <=6 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "K" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "L" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "M" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "N" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "O" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "P" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

"K" VAGY "L" VAGY "M" VAGY "N" VAGY "O" VAGY "P" CSOPORTBÓL 3<=MŰTÉT<=6 ("L" VAGY "M" VAGY "N" VAGY "O" VAGY "P" 
CSOPORTBÓL 1-1 MŰTÉT [PÁROS SZERV, VÉGTAG MINDEGYIKÉT ÉRINTŐ MŰTÉTEK ESETÉN 2 MŰTÉT] SZÁMOLHATÓ EL) ÉS A 

SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 25 938Z Polytraumatizált állapot műtétei (kivéve: speciális, nagy intracranialis műtétek) súlyos társult 
betegséggel, műtét >6 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ! 

ÉS BEAVATKOZÁSOK "K" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "L" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "M" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "N" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "O" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK "P" 
   A kódlistát ld. a főcsoport 936Z csoportjában! 

"K" VAGY "L" VAGY "M" VAGY "N" VAGY "O" VAGY "P" CSOPORTBÓL MŰTÉT>6 ("L" VAGY "M" VAGY "N" VAGY "O" VAGY "P" 
CSOPORTBÓL 1-1 MŰTÉT [PÁROS SZERV, VÉGTAG MINDEGYIKÉT ÉRINTŐ MŰTÉTEK ESETÉN 2 MŰTÉT] SZÁMOLHATÓ EL) ÉS A 

SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 

  **** 25 939Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel 1 hétnél hosszabb intenzív ellátással 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ! 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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  **** 25 940Z Polytraumatizált állapot súlyos társult betegséggel 1 hétnél rövidebb intenzív ellátással 

BETEGSÉGEK 
A főcsoportba kerülés feltételei ! 

ÉS A SÚLYOS TÁRSULT BETEGSÉG FELTÉTELEI 
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**** Főcsoport: 99  Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportok 

  ***  DAGANATOK I. "A" 
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. 
C9000 Myeloma multiplex 
C9010 Plasmasejtes leukaemia 
C9020 Plasmocytoma, extramedullaris 
C9110 Krónikus lymphocytás leukaemia 
C9120 Szubakut lymphocytás leukaemia 
C9130 Prolymphocytás leukaemia 
C9140 Szőrös-sejtes leukaemia 
C9170 Egyéb lymphoid leukaemia 
C9190 Lymphoid leukaemia, k.m.n. 
C9210 Krónikus myeloid leukaemia 
C9220 Szubakut myeloid leukaemia 
C9230 Myeloid sarcoma 
C9270 Egyéb myeloid leukaemia 
C9290 Myeloid leukaemia k.m.n. 
C9310 Krónikus monocytás leukaemia 
C9320 Szubakut monocytás leukaemia 
C9370 Egyéb monocytás leukaemia 
C9390 Monocytás leukaemia, k.m.n. 
C9410 Krónikus erythraemia 
C9430 Hízósejtes leukaemia 
C9470 Egyéb meghatározott leukaemiák 
C9510 Meghatározatlan sejttípusú krónikus leukaemia 
C9520 Meghatározatlan sejttípusú szubakut leukaemia 
C9570 Egyéb meghatározatlan sejttípusú leukaemia 
C9590 Leukaemia, k.m.n. 
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. 
D45H0 Polycythaemia vera 
D4630 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal, transformatióval 

  ***  DAGANATOK "C" 
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 
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 
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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 
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 
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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 
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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. 
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 
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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. 

  ***  DAGANATOK "C1" 
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. 
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. 
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. 
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 
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, csipô 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. 
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C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "D" 
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. 

  ***  DAGANATOK "E" 
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. 

  ***  DAGANATOK "E1" 
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 

  ***  DAGANATOK "F" 
C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
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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 

  ***  DAGANATOK "F1" 
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 

  ***  DAGANATOK "F2" 
C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "G" 
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. 
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "G1" 
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. 

  ***  DAGANATOK "G2" 
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. 

  ***  DAGANATOK "H" 
C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
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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 
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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 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "I" 
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. 

  ***  DAGANATOK "I1" 
C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) 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 
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata 
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "I2" 
C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata 
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  ***  DAGANATOK "I3" 
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. 

  ***  DAGANATOK "J" 
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 
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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. 

  ***  DAGANATOK "K" 
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 

  ***  DAGANATOK "K1" 
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. 
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "K2" 
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 
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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 

  ***  DAGANATOK "L" 
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, csipô 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 

  ***  DAGANATOK "L1" 
C4500 A mellhártya mesotheliomája 
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, csipô 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 

  ***  DAGANATOK "L2" 
C4500 A mellhártya mesotheliomája 
C4510 A hashártya mesotheliomája 
C4520 A szívburok mesotheliomája 
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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. 

  ***  DAGANATOK "L3" 
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, csipô 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 

  ***  DAGANATOK "L4" 
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 

  ***  DAGANATOK "L5" 
C4500 A mellhártya mesotheliomája 
C4510 A hashártya mesotheliomája 
C4520 A szívburok mesotheliomája 
C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
C4590 Mesothelioma, k.m.n. 

  ***  DAGANATOK "L6" 
C4500 A mellhártya mesotheliomája 

  ***  DAGANATOK "M" 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csipô 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 
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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. 

  ***  DAGANATOK "M1" 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 

  ***  DAGANATOK "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. 

  ***  DAGANATOK "O" 
C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  ***  DAGANATOK "O1" 
C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "P" 
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 

  ***  DAGANATOK "P1" 
C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "P2" 
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. 

  ***  DAGANATOK "Q" 
C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "R" 
C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "R1" 
C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
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  ***  DAGANATOK "R2" 
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. 

  ***  DAGANATOK "R3" 
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. 

  ***  DAGANATOK "S" 
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 

  ***  DAGANATOK "S1" 
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "T" 
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. 

  ***  DAGANATOK "T1" 
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. 

  ***  DAGANATOK "U" 
C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
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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. 

  ***  DAGANATOK "U1" 
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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 

  ***  DAGANATOK "V" 
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. 

  ***  DAGANATOK "V1" 
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 
C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 
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C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "V3" 
C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 

  ***  DAGANATOK "W" 
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 

  ***  DAGANATOK "W1" 
C7800 A tüdő 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 

  ***  DAGANATOK "W2" 
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "W3" 
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 
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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 

  ***  DAGANATOK "W4" 
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 

  ***  DAGANATOK "W5" 
C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "Z" 
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 
C2600 A bélcsatorna nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
C2680 Az emésztőszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C2690 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata az emésztőszervekben 
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 
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C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 
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 
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 
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. 
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 
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, csipô perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
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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 
C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csipô 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. 
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. 
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
C7490 Mellékvese 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 



 
 
 
 
 
680  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 6. szám 

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 

  ***  DAGANATOK "Z2" 
C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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 
C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
C7610 Mellkas rosszindulatú daganata 
C7620 Has rosszindulatú daganata 
C7630 Medence rosszindulatú daganata 
C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata 
C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, 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 
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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 
C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 

  ***  DAGANATOK "Z3" 
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 
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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. 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csipô 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. 
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 
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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. 

  ***  DAGANATOK "Z4" 
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. 

  ***  DAGANATOK "Z5" 
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 
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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 
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 
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. 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csipô 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. 
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
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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. 

  ***  DAGANATOK "Z6" 
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 
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 
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 
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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 
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 
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. 
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 
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, csipô 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 
C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csipô kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
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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. 
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. 
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
C7490 Mellékvese 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 
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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 

  ***  DAGANATOK "Z7" 
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 
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. 
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 
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 
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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 
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 
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. 
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 
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, csipô 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 
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 
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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 
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 

  ***  KEMOTERÁPIA I. "F" 
33660 Kemoterápia-szuperszelektív + embolizáció/első ág 
33720 Kemoterápia-szuperszelektív + embol./további ágak 
33820 Kemoterápia általában 
33850 Kemoterápia-szelektív 
33860 Kemoterápia-szuperszelektív 
33870 Kemoterápia-haemofiltratio 
33880 Kemoterápia-szelektív + embolizáció 
33910 Kemoterápia-minden kontroll angiographia 
59600 Cytostaticus szer subarachnoidalisan 
59601 Cytostaticus szer intrathecalis alkalmazása 
59610 Cytostaticus szer intracarotidealis  injectioja 
59611 Cytostaticus szer cerebralis artériába 
59612 Cytostaticus szer fej-nyaki artériába 
59613 Cytostaticus szer superselectiv cerebr. artériába 
59620 Cytostaticus szer intraarterialisan 
59621 Cytostaticus szer az a.hepatica-ba 
59623 Cytostaticus szer az aorta zsigeri agaiba 
59624 Cytostaticus szer a végtagi artériákba 
59630 Cytostaticus szer intrapleuralisan 
59640 Cytostaticus szer intraperitonealisan 
59650 Cytostaticus szer a hólyagba 
59660 Cytostaticus szer bőrre vagy nyálkahártyára 
59690 Cytostaticus szer adása 
59691 Cytostaticus szer i.v.  monotherápia 
59692 Cytostaticus szer i.v.  polytherápia 
59693 Cytostaticus szer p.os. monotherápia 
59694 Cytostaticus szer p.os. polytherápia 
59695 Cytostaticus szer i.v. és p.os, polytherápia 
59697 Nagy dózisú cytostatikus szer polytherápia 
92233 Immunterápia daganatellenes kemoterápiával komb. 

  ***  KEMOTERÁPIA II. "G" 
70741 Kemoterápia, CHOP protokoll szerint (01. fázis) 
70751 Kemoterápia, CHOP-BLEO protokoll szerint (01. fázis) 
73111 Kemoterápia, VIP/C protokoll szerint (01. fázis) 
73361 Kemoterápia, VIP/A protokoll szerint (01. fázis) 
73371 Kemoterápia, VIP/B Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis) 
73661 Kemoterápia, VIP/H protokoll szerint (01. fázis) 
75011 Kemoterápia, CEPP protokoll szerint (01. fázis) 
75021 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (01. fázis) 
75022 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (02. fázis) 
75031 Kemoterápia, CVP protokoll szerint (01. fázis) 
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75051 Kemoterápia, M-2 protokoll szerint (01. fázis) 
75061 Kemoterápia, PROMACE-CYTABOM protokoll szerint (01. fázis) 
75062 Kemoterápia, PROMACE-CYTABOM protokoll szerint (02. fázis) 
75131 Kemoterápia, PAC protokoll szerint (01. fázis) 
75201 Kemoterápia, CHOP/A protokoll szerint (01. fázis) 
75211 Kemoterápia, CHOP/B protokoll szerint (01. fázis) 
75301 Kemoterápia, CEOP protokoll szerint (01. fázis) 
75311 Kemoterápia, CNOP protokoll szerint (01. fázis) 
75321 Kemoterápia, CHOP-BLEO I. szerint (01. fázis) 
75331 Kemoterápia, CHOP-BLEO II. protokoll szerint (01. fázis) 
75332 Kemoterápia, CHOP-BLEO II. protokoll szerint (02. fázis) 
75341 Kemoterápia, CHVmP-VP protokoll szerint (01. fázis) 
75342 Kemoterápia, CHVmP-VP protokoll szerint (02. fázis) 
75351 Kemoterápia, COPPBLAM protokoll szerint (01. fázis) 
75352 Kemoterápia, COPPBLAM protokoll szerint (02. fázis) 
75361 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (01. fázis) 
75362 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (02. fázis) 
75363 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (03. fázis) 
75364 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (04. fázis) 
75365 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (05. fázis) 
75366 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (06. fázis) 
75367 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (07. fázis) 
75368 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (08. fázis) 
75369 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (09. fázis) 
7536A Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (10. fázis) 
7536B Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (11. fázis) 
7536C Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (12. fázis) 
75371 Kemoterápia, M-BACOD I. protokoll szerint (01. fázis) 
75372 Kemoterápia, M-BACOD I. protokoll szerint (02. fázis) 
75381 Kemoterápia, M-BACOD II. protokoll szerint (01. fázis) 
75382 Kemoterápia, M-BACOD II. protokoll szerint (02. fázis) 
75383 Kemoterápia, M-BACOD II. protokoll szerint (03. fázis) 
75401 Kemoterápia, BAVP protokoll szerint (01. fázis) 
75411 Kemoterápia, PMM protokoll szerint (01. fázis) 
75451 Kemoterápia, KNOSPE protokoll szerint (01. fázis) 
75461 Kemoterápia, tartós Leukeran protokoll szerint (01. fázis) 
75471 Kemoterápia, Leukeran-lökés protokoll szerint (01. fázis) 
75481 Kemoterápia, Sterecyt-lökés protokoll szerint (01. fázis) 
75491 Kemoterápia, Fludarabine protokoll szerint (01. fázis) 
75501 Kemoterápia, 2-CDA protokoll szerint (01. fázis) 
75511 Kemoterápia, 2-DCF protokoll szerint (01. fázis) 
75521 Kemoterápia, MABTHERA protokoll szerint (01. fázis) 
75531 Kemoterápia, VAD protokoll szerint (01. fázis) 
75532 Kemoterápia, VAD protokoll szerint (02. fázis) 
75533 Kemoterápia, VAD protokoll szerint (03. fázis) 
75541 Kemoterápia, MP protokoll szerint (01. fázis) 
75551 Kemoterápia, ABCM protokoll szerint (01. fázis) 
75552 Kemoterápia, ABCM protokoll szerint (02. fázis) 
75571 Kemoterápia, VMCP/VPAB protokoll szerint (01. fázis) 
75572 Kemoterápia, VMCP/VPAB protokoll szerint (02. fázis) 
75581 Kemoterápia, DHAP protokoll szerint (01. fázis) 
75591 Kemoterápia, MINE protokoll szerint (01. fázis) 
75601 Kemoterápia, VIM protokoll szerint (01. fázis) 
75611 Kemoterápia, IVE protokoll szerint (01. fázis) 
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75621 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (01. fázis) 
75622 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (02. fázis) 
75631 Kemoterápia, Dexa-BEAM protokoll szerint (01. fázis) 
75641 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (01. fázis) 
75642 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (02. fázis) 
75643 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (03. fázis) 
75644 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (04. fázis) 
75645 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (05. fázis) 
75646 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (06. fázis) 
75647 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (07. fázis) 
75648 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (08. fázis) 
75649 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (09. fázis) 
7564A Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (10. fázis) 
7564B Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (11. fázis) 
7564C Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (12. fázis) 
7564D Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (13. fázis) 
7564E Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (14. fázis) 
7564F Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (15. fázis) 
7564G Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (16. fázis) 
7564H Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (17. fázis) 
7564I Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (18. fázis) 
7564J Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (19. fázis) 
75651 Kemoterápia, ESHAP protokoll szerint (01. fázis) 
76011 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (01. fázis) 
76012 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (02. fázis) 
76013 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (03. fázis) 
76014 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (04. fázis) 
76021 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "B" verzió szerint (01. fázis) 
76022 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "B" verzió szerint (02. fázis) 
76031 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "A" verzió szerint (01. fázis) 
76041 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "B" verzió szerint (01. fázis) 
76042 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "B" verzió szerint (02. fázis) 
76043 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "B" verzió szerint (03. fázis) 
76051 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "C" verzió szerint (01. fázis) 
76052 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "C" verzió szerint (02. fázis) 
76061 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (01. fázis) 
76062 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (02. fázis) 
76063 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (03. fázis) 
76064 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (04. fázis) 
76071 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (01. fázis) 
76072 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (02. fázis) 
76073 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (03. fázis) 
76074 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (04. fázis) 
76075 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (05. fázis) 
76511 Kemoterápia, 3+7/A Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76521 Kemoterápia, 3+7/B Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76531 Kemoterápia, 3+7/C Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76541 Kemoterápia, 3+7/D Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76551 Kemoterápia, 3+7/E Mitoxanthron protokoll szerint (01. fázis) 
76561 Kemoterápia, 3+7/F Mitoxanthron protokoll szerint (01. fázis) 
76571 Kemoterápia, 3+7/G Idarubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76581 Kemoterápia, 3+7/H Idarubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76591 Kemoterápia, AME protokoll szerint (01. fázis) 
76601 Kemoterápia, B-ALL "A" block protokoll szerint (01. fázis) 
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76611 Kemoterápia, B-ALL "B" block protokoll szerint (01. fázis) 
76621 Kemoterápia, B-ALL (előfázis) protokoll szerint (01. fázis) 
76631 Kemoterápia, BISHOP protokoll szerint (01. fázis) 
76641 Kemoterápia, BISHOP/B protokoll szerint (01. fázis) 
76651 Kemoterápia, DAV/A protokoll szerint (01. fázis) 
76661 Kemoterápia, DAV/B protokoll szerint (01. fázis) 
76671 Kemoterápia, DAV/C protokoll szerint (01. fázis) 
76681 Kemoterápia, DAV/D protokoll szerint (01. fázis) 
76691 Kemoterápia, DAV/E protokoll szerint (01. fázis) 
76701 Kemoterápia, FLAG/A protokoll szerint (01. fázis) 
76711 Kemoterápia, FLAG Mitoxanthronnal (FLANG) protokoll szerint (01. fázis) 
76721 Kemoterápia, FLAG Idarubicinnel (FLAG IDA) protokoll szerint (01. fázis) 
76731 Kemoterápia, HAM/A protokoll szerint (01. fázis) 
76741 Kemoterápia, HAM/B protokoll szerint (01. fázis) 
76751 Kemoterápia, HAM/C protokoll szerint (01. fázis) 
76761 Kemoterápia, HDA/A protokoll szerint (01. fázis) 
76762 Kemoterápia, HDA/A protokoll szerint (02. fázis) 
76763 Kemoterápia, HDA/A protokoll szerint (03. fázis) 
76771 Kemoterápia, HDA/B protokoll szerint (01. fázis) 
76772 Kemoterápia, HDA/B protokoll szerint (02. fázis) 
76773 Kemoterápia, HDA/B protokoll szerint (03. fázis) 
76774 Kemoterápia, HDA/B protokoll szerint (04. fázis) 
76781 Kemoterápia, ICE protokoll szerint (01. fázis) 
76791 Kemoterápia, MACE protokoll szerint (01. fázis) 
76801 Kemoterápia, S-HAM/A protokoll szerint (01. fázis) 
76802 Kemoterápia, S-HAM/A protokoll szerint (02. fázis) 
76811 Kemoterápia, S-HAM/B protokoll szerint (01. fázis) 
76812 Kemoterápia, S-HAM/B protokoll szerint (02. fázis) 
76821 Kemoterápia, TAD/A protokoll szerint (01. fázis) 
76831 Kemoterápia, VAPA protokoll szerint (01. fázis) 

  ***  KEMOTERÁPIA III. "H" 
75071 Kemoterápia, block A protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75081 Kemoterápia, block AA protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75091 Kemoterápia, block B protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75101 Kemoterápia, block BB protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75111 Kemoterápia, block CC protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75121 Kemoterápia, előfázis protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
76081 Kemoterápia, consolidatio protokoll M szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76082 Kemoterápia, consolidatio protokoll M szerint 18 év alatt (02. fázis) 
76083 Kemoterápia, consolidatio protokoll M szerint 18 év alatt (03. fázis) 
76084 Kemoterápia, consolidatio protokoll M szerint 18 év alatt (04. fázis) 
76091 Kemoterápia, HR-1 block protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76101 Kemoterápia, HR-2 block protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76111 Kemoterápia, HR-3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76121 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (01. fázis) 
76122 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (02. fázis) 
76123 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (03. fázis) 
76124 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (04. fázis) 
76125 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (05. fázis) 
76126 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (06. fázis) 
76127 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (07. fázis) 
76128 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (08. fázis) 
76129 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (09. fázis) 
7612A Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (10. fázis) 
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76141 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76142 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (02. fázis) 
76143 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (03. fázis) 
76144 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (04. fázis) 
76145 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (05. fázis) 
76146 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (06. fázis) 
76147 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (07. fázis) 
76148 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (08. fázis) 
76149 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (09. fázis) 
7614A Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (10. fázis) 
76841 Kemoterápiás protokoll, inductio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
76861 Kemoterápiás protokoll, inductio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
76891 Kemoterápiás protokoll, cytoreduktív előf. AML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
76911 Kemoterápia, inductio II AML-ben 18 év alatt protokoll szerint (01. fázis) 
76921 Kemoterápia, intensificatio AML-ben protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
78871 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
78872 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (02. fázis) 
78873 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (03. fázis) 
78874 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (04. fázis) 
78875 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (05. fázis) 
78876 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (06. fázis) 
78877 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (07. fázis) 
78878 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (08. fázis) 
78879 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (09. fázis) 
7887A Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (10. fázis) 
7887B Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (11. fázis) 
7887C Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (12. fázis) 

  **** 99 941A Szívátültetés 

BEAVATKOZÁSOK 
53750 Szívátültetés 

  **** 99 941C Veseátültetés 

BEAVATKOZÁSOK 
55551 Veseátültetés halottból 
55553 Veseátültetés élőből 

  **** 99 941D Májátültetés 

BEAVATKOZÁSOK 
55040 Májátültetés 

  **** 99 941E Tüdőátültetés 

BEAVATKOZÁSOK 
53350 Egyoldali tüdőátültetés 
53351 Kétoldali tüdőátültetés 

  **** 99 941G Kombinált vese-, hasnyálmirigy-átültetés 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
55280 Transplantatio pancreatis 
55282 Pancreas segment autotransplantatio 
55283 Pancreas segment homotransplantatio 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
55551 Veseátültetés halottból 
55553 Veseátültetés élőből 
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BEAVATKOZÁSOK "C" 
55285 Kombinált hasnyálmirigy- és veseátültetés 

("A" BEAV. ÉS "B" BEAV.) VAGY ("C" BEAV.) 

  **** 99 941H Allogén csontvelő-transzplantáció 

BEAVATKOZÁSOK 
54100 Felnőtt allogén csontvelő transzplantáció 
54102 Gyermek allogén csontvelő transzplantáció 

  **** 99 941K Autológ csontvelő-transzplantáció 

BEAVATKOZÁSOK 
54101 Felnőtt autológ csontvelő transzplantáció 
54103 Gyermek autológ csontvelő transzplantáció 

  **** 99 941T Májátültetés előtti kivizsgálás 

BETEGSÉGEK 
K7030 Alkoholos májzsugorodás 
K7170 Toxikus májbetegség fibrosissal és cirrhosissal 
K7430 Primer biliaris cirrhosis 
K7440 Secundaer biliaris cirrhosis 
K7450 Biliaris cirrhosis, k.m.n. 
K7460 Egyéb és k.m.n. májzsugorodás 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
55192 Májátültetés előtti kivizsgálás 

  **** 99 941U Szívátültetés előtti kivizsgálás 

BETEGSÉGEK 
Az 05. főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
53752 Szívátültetés előtti kivizsgálás 

  **** 99 9420 Transzplantátum-elégtelenség 

BETEGSÉGEK 
T8600 Csontvelő-transplantatum kilökődés 
T8601 Csontvelő transplantatiot követő immunglobulin hiány 
T8610 Vese-transplantatum elégtelenség vagy kilökődés 
T8620 Szív-transplantatum elégtelenség vagy kilökődés 
T8630 Szív-tüdő transplantatum elégtelenség vagy kilökődés 
T8640 Máj-transplantatum elégtelenség vagy kilökődés 
T8650 Csontvelő transplantatiot követő chronicus GVHD 
T8651 Csontvelő transplantatiot követő chronicus GVHD I-II. stádium 
T8652 Csontvelő transplantatiot követő chronicus GVHD III-IV. stádium 
T8661 Graft elégtelenség infectios szövődménnyel autolog csontv.átült. után 
T8662 Graft elégtelenség infectios szövődménnyel allogen csontv.átült. után 
T8663 Graft elégtelenség nem infect.szövődménnyel autolog csontv.átült. után 
T8664 Graft elégtelenség nem infect.szövődménnyel allogen csontv.átült. után 
T8680 Egyéb transplantatum elégtelenség vagy kilökődés 
T8690 K.m.n. transplantatum elégtelenség vagy kilökődés 

  **** 99 9422 Kiegészítő HBCs transzplantátummal élő személy ellátására 

BETEGSÉGEK 
Bármely nem tiltott betegségkód 
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ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z9400 Veseátültetés után lévő személy 
Z9410 Szívátültetés után lévő személy 
Z9420 Tüdőátültetés után lévő személy 
Z9440 Májátültetés után lévő személy 
Z9483 Allogén csontvelő átültetés után lévő személy 

RÁÉPÍTETT HBCS, MELY VALAMENNYI HBCS MELLETT ELSZÁMOLHATÓ, HA AZ ÁPOLÁSI NAPOK SZÁMA ELÉRI AZ 5 NAPOT ÉS AZ 
ADOTT SZERV TRANSZPLANTÁCIÓJÁT KIFEJEZŐ BNO-KÓD "V" BETŰJELLEL VAN FELTÜNTETVE 

  **** 99 9430 Sugárterápia 

BETEGSÉGEK 
A C0000-C9691, D000-D0970 és D3700-D4860  tartományokban lévő bármely betegség 

VAGY BETEGSÉGEK 
H0520 Exophthalmusos állapotok 
H3100 Chorioretineális hegek 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
35840 Polycythaemia rubra  P-32 kezelése 
37100 Közelbesugárzás Chaoul/van der Plaats, egy mező 
37110 Felületi lágy röntgen terápia 10-60 kV, egy mező 
37120 Félmély röntgenterápia, 60-150 kV, egy mező 
37130 Mély röntgenterápia 150-400 kV, egy mező 
37131 Mély rtg. ter.   150-400 kV-ig, masszív rács kezel 
37200 Lineáris accelerátor, foton 6 MV-ig, egy mező 
37210 Lineáris accelerátor, foton 7-15 MV-ig, egy mező 
37211 Lin.acc. fotonterápia, egész test,   nagymezős 
37220 Lineáris accelerátor, foton 16 MV és afelett, egy mező 
37240 Betatron foton 20 MV felett,         egy mezős 
37271 Kombinált foton tér. (pl.6+23 MV-x), több mezős 
37300 Lineáris accelerátor, elektron 5 MeV-ig, egy mező 
37310 Lineáris accelerátor, elektron 6-10 MeV-ig, egy mező 
37316 Lin.acc. elektron terápia,totál skin nagymezős 
37320 Lineáris accelerátor, elektron 11 MeV és felette, egy mező 
37330 Betatron elektron     20 MeV-ig,    egy mezős 
37340 Betatron elektron     21 MeV felett, egy mezős 
37371 Kombinált nagyenergiájú elektron th. 
37510 Cézium-137 teleterápia, egy mező 
37520 Cobalt-60 teleterápia, egy mező 
37526 Egésztest telekobalt besugárzás 
38202 Sugárforrás végleges behelyezés hypophysisbe 
38238 Izotóp intracavitalis elhelyezése 
38307 Rádium tüzdelés, behelyezés, bármilyen testtájon 
38331 Interstitialis izotóp kezelés has, medence, LDR 
38682 HDR AL kezelés agyi stereotaxias / target 

  **** 99 9431 Kiegészítő HBCs vérképzőrendszeri betegségeknél végzett kemoterápia esetén, cardiotoxicitás 
kivédésére (anthracyclin adagolás mellett) 

DAGANATOK "A" 
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. 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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. 
D7500 Familiaris erythrocytosis 
D7520 Essentialis thrombocytosis 

KEMOTERÁPIÁK "B" 
70741 Kemoterápia, CHOP protokoll szerint (01. fázis) 
70751 Kemoterápia, CHOP-BLEO protokoll szerint (01. fázis) 
74531 Kemoterápia, COPP/ABV hibrid protokoll szerint (01. fázis) 
75021 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (01. fázis) 
75022 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (02. fázis) 
75061 Kemoterápia, PROMACE-CYTABOM protokoll szerint (01. fázis) 
75091 Kemoterápia, block B protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75101 Kemoterápia, block BB protokoll szerint NHML-ban 18 év alatt (01. fázis) 
75201 Kemoterápia, CHOP/A protokoll szerint (01. fázis) 
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75211 Kemoterápia, CHOP/B protokoll szerint (01. fázis) 
75221 Kemoterápia, ABVD protokoll szerint (01. fázis) 
75231 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (01. fázis) 
75232 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (02. fázis) 
75241 Kemoterápia, BEACOPP protokoll szerint (01. fázis) 
75301 Kemoterápia, CEOP protokoll szerint (01. fázis) 
75311 Kemoterápia, CNOP protokoll szerint (01. fázis) 
75321 Kemoterápia, CHOP-BLEO I. szerint (01. fázis) 
75331 Kemoterápia, CHOP-BLEO II. protokoll szerint (01. fázis) 
75341 Kemoterápia, CHVmP-VP protokoll szerint (01. fázis) 
75351 Kemoterápia, COPPBLAM protokoll szerint (01. fázis) 
75361 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (01. fázis) 
75363 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (03. fázis) 
75365 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (05. fázis) 
75367 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (07. fázis) 
75369 Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (09. fázis) 
7536B Kemoterápia, MACOP-B protokoll szerint (11. fázis) 
75371 Kemoterápia, M-BACOD I. protokoll szerint (01. fázis) 
75381 Kemoterápia, M-BACOD II. protokoll szerint (01. fázis) 
75401 Kemoterápia, BAVP protokoll szerint (01. fázis) 
75411 Kemoterápia, PMM protokoll szerint (01. fázis) 
75531 Kemoterápia, VAD protokoll szerint (01. fázis) 
75551 Kemoterápia, ABCM protokoll szerint (01. fázis) 
75572 Kemoterápia, VMCP/VPAB protokoll szerint (02. fázis) 
75591 Kemoterápia, MINE protokoll szerint (01. fázis) 
75601 Kemoterápia, VIM protokoll szerint (01. fázis) 
75611 Kemoterápia, IVE protokoll szerint (01. fázis) 
75641 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (01. fázis) 
75644 Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (04. fázis) 
7564C Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (12. fázis) 
7564D Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (13. fázis) 
7564G Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (16. fázis) 
7564J Kemoterápia, Coleman protokoll szerint (19. fázis) 
76011 Kemoterápia, Hyper-CVAD protokoll "A" verzió szerint (01. fázis) 
76031 Kemoterápia, Hoelczer protokoll 2.lépcső "A" verzió szerint (01. fázis) 
76061 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (01. fázis) 
76062 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (02. fázis) 
76063 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (03. fázis) 
76064 Kemoterápia, Hoelczer indukció protokoll szerint (04. fázis) 
76071 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (01. fázis) 
76072 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (02. fázis) 
76073 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (03. fázis) 
76074 Kemoterápia, Hoelczer protokoll reindukció szerint (04. fázis) 
76101 Kemoterápia, HR-2 block protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
76122 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (02. fázis) 
76124 Kemoterápia, ind. protokoll, alacsony kockázat 18 év alatt (04. fázis) 
76142 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (02. fázis) 
76144 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (04. fázis) 
76146 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (06. fázis) 
76149 Kemoterápia, inductio BFM-ALL-MRG protokoll szerint 18 év alatt (09. fázis) 
76171 Kemoterápia, késői intenzifikáció protokoll II/1 18 év alatt (01. fázis) 
76173 Kemoterápia, késői intenzifikáció protokoll II/1 18 év alatt (03. fázis) 
76175 Kemoterápia, késői intenzifikáció protokoll II/1 18 év alatt (05. fázis) 
76176 Kemoterápia, késői intenzifikáció protokoll II/1 18 év alatt (06. fázis) 
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76511 Kemoterápia, 3+7/A Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76521 Kemoterápia, 3+7/B Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76531 Kemoterápia, 3+7/C Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76541 Kemoterápia, 3+7/D Daunorubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76551 Kemoterápia, 3+7/E Mitoxanthron protokoll szerint (01. fázis) 
76561 Kemoterápia, 3+7/F Mitoxanthron protokoll szerint (01. fázis) 
76571 Kemoterápia, 3+7/G Idarubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76581 Kemoterápia, 3+7/H Idarubicin protokoll szerint (01. fázis) 
76591 Kemoterápia, AME protokoll szerint (01. fázis) 
76611 Kemoterápia, B-ALL "B" block protokoll szerint (01. fázis) 
76631 Kemoterápia, BISHOP protokoll szerint (01. fázis) 
76641 Kemoterápia, BISHOP/B protokoll szerint (01. fázis) 
76651 Kemoterápia, DAV/A protokoll szerint (01. fázis) 
76661 Kemoterápia, DAV/B protokoll szerint (01. fázis) 
76671 Kemoterápia, DAV/C protokoll szerint (01. fázis) 
76681 Kemoterápia, DAV/D protokoll szerint (01. fázis) 
76691 Kemoterápia, DAV/E protokoll szerint (01. fázis) 
76711 Kemoterápia, FLAG Mitoxanthronnal (FLANG) protokoll szerint (01. fázis) 
76721 Kemoterápia, FLAG Idarubicinnel (FLAG IDA) protokoll szerint (01. fázis) 
76731 Kemoterápia, HAM/A protokoll szerint (01. fázis) 
76741 Kemoterápia, HAM/B protokoll szerint (01. fázis) 
76751 Kemoterápia, HAM/C protokoll szerint (01. fázis) 
76781 Kemoterápia, ICE protokoll szerint (01. fázis) 
76801 Kemoterápia, S-HAM/A protokoll szerint (01. fázis) 
76802 Kemoterápia, S-HAM/A protokoll szerint (02. fázis) 
76811 Kemoterápia, S-HAM/B protokoll szerint (01. fázis) 
76812 Kemoterápia, S-HAM/B protokoll szerint (02. fázis) 
76821 Kemoterápia, TAD/A protokoll szerint (01. fázis) 
76831 Kemoterápia, VAPA protokoll szerint (01. fázis) 
76841 Kemoterápiás protokoll, inductio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
76851 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (01. fázis) 
76852 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (02. fázis) 
76853 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (03. fázis) 
76854 Kemoterápia, AIDA protokoll szerint (04. fázis) 
76861 Kemoterápiás protokoll, inductio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
76911 Kemoterápia, inductio II AML-ben 18 év alatt protokoll szerint (01. fázis) 
78871 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (01. fázis) 
78873 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (03. fázis) 
78875 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (05. fázis) 
78877 Kemoterápiás protokoll, consolidatio AML-ben 18 év alatt (07. fázis) 
79621 Kemoterápia, ABVD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79631 Kemoterápia, OPPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
79641 Kemoterápia, OEPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
59698 Vérképzőrendszeri betegségeknél végzett kemoterápia kiegészítése Cardioxannal (dexrazoxan) 

"A" DAGANAT ÉS "B" KEMOTERÁPIA ÉS "C" BEAVATKOZÁS 

  **** 99 944A Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett legalább 14E 
szűrt és besugárzott vérkészítmény adásával 

DAGANATOK I. "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BETEGSÉGEK "C" 
C8100 Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly 
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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. 

KEMOTERÁPIA I. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA II. "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
70281 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis) 
73111 Kemoterápia, VIP/C protokoll szerint (01. fázis) 
73361 Kemoterápia, VIP/A protokoll szerint (01. fázis) 
73371 Kemoterápia, VIP/B Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis) 
73661 Kemoterápia, VIP/H protokoll szerint (01. fázis) 
74521 Kemoterápia, COPP protokoll szerint, Prednisolonnal Hodgkin kórban (01. fázis) 
74531 Kemoterápia, COPP/ABV hibrid protokoll szerint (01. fázis) 
75022 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (02. fázis) 
75221 Kemoterápia, ABVD protokoll szerint (01. fázis) 
75231 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (01. fázis) 
75232 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (02. fázis) 
75241 Kemoterápia, BEACOPP protokoll szerint (01. fázis) 
75271 Kemoterápia, CEP/A protokoll szerint (01. fázis) 
75411 Kemoterápia, PMM protokoll szerint (01. fázis) 
75581 Kemoterápia, DHAP protokoll szerint (01. fázis) 
75591 Kemoterápia, MINE protokoll szerint (01. fázis) 
75601 Kemoterápia, VIM protokoll szerint (01. fázis) 
75611 Kemoterápia, IVE protokoll szerint (01. fázis) 
75621 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (01. fázis) 
75622 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (02. fázis) 
75631 Kemoterápia, Dexa-BEAM protokoll szerint (01. fázis) 
75651 Kemoterápia, ESHAP protokoll szerint (01. fázis) 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "D" 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

BEAVATKOZÁSOK "H" 
98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor 

[("A" DIAGN. ÉS {"F" VAGY "G" BEAV.}) VAGY ("C" DIAGN. ÉS {"F" VAGY "L" BEAV.})] ÉS ["D" VÉRK. ÉS "E" BEAV. ÉS "H" BEAV.] ÉS A 
VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 14 EGYSÉG SZÜKSÉGES 
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  **** 99 944C Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája, legalább 7E szűrt vagy 
besugárzott vérkészítmény adásával 

DAGANATOK I. "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BETEGSÉGEK "C" 
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. 

KEMOTERÁPIA I. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA II. "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
70281 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis) 
73111 Kemoterápia, VIP/C protokoll szerint (01. fázis) 
73361 Kemoterápia, VIP/A protokoll szerint (01. fázis) 
73371 Kemoterápia, VIP/B Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis) 
73661 Kemoterápia, VIP/H protokoll szerint (01. fázis) 
74521 Kemoterápia, COPP protokoll szerint, Prednisolonnal Hodgkin kórban (01. fázis) 
74531 Kemoterápia, COPP/ABV hibrid protokoll szerint (01. fázis) 
75022 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (02. fázis) 
75221 Kemoterápia, ABVD protokoll szerint (01. fázis) 
75231 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (01. fázis) 
75232 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (02. fázis) 
75241 Kemoterápia, BEACOPP protokoll szerint (01. fázis) 
75271 Kemoterápia, CEP/A protokoll szerint (01. fázis) 
75411 Kemoterápia, PMM protokoll szerint (01. fázis) 
75581 Kemoterápia, DHAP protokoll szerint (01. fázis) 
75591 Kemoterápia, MINE protokoll szerint (01. fázis) 
75601 Kemoterápia, VIM protokoll szerint (01. fázis) 
75611 Kemoterápia, IVE protokoll szerint (01. fázis) 
75621 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (01. fázis) 
75622 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (02. fázis) 
75631 Kemoterápia, Dexa-BEAM protokoll szerint (01. fázis) 
75651 Kemoterápia, ESHAP protokoll szerint (01. fázis) 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "M" 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "N" 
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, 

szerelékkel 
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
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69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "K" 
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor 

BEAVATKOZÁSOK "E" 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

[("A" DIAGN. ÉS {"F" VAGY "G" BEAV.}) VAGY ("C" DIAGN. ÉS {"F" VAGY "L" BEAV.})] ÉS [("M" VAGY "N" VÉRK. VAGY {"K" VÉRK. ÉS "D" 
BEAV.}) ÉS "E" BEAV.] ÉS A VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 7 EGYSÉG SZÜKSÉGES 

  **** 99 945A Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett 

DAGANATOK I. "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY DAGANATOK 
D4600 Refractaer anaemia igazoltan sideroblastok nélkül 
D4610 Refractaer anaemia sideroblastokkal 
D4620 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal 
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. 

ÉS KEMOTERÁPIA I. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY KEMOTERÁPIA II. "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 99 945B Non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év alatt 

DAGANATOK I. "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY DAGANATOK 
D4600 Refractaer anaemia igazoltan sideroblastok nélkül 
D4610 Refractaer anaemia sideroblastokkal 
D4620 Refractaer anaemia blast-túlsúllyal 
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 
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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. 

ÉS KEMOTERÁPIA I. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY KEMOTERÁPIA III. "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

  **** 99 950F Hodgkin-kór kemoterápiája 18 év felett 

BETEGSÉGEK 
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. 

ÉS KEMOTERÁPIA I. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

VAGY BEAVATKOZÁSOK 
70281 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis) 
73111 Kemoterápia, VIP/C protokoll szerint (01. fázis) 
73361 Kemoterápia, VIP/A protokoll szerint (01. fázis) 
73371 Kemoterápia, VIP/B Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis) 
73661 Kemoterápia, VIP/H protokoll szerint (01. fázis) 
74521 Kemoterápia, COPP protokoll szerint, Prednisolonnal Hodgkin kórban (01. fázis) 
74531 Kemoterápia, COPP/ABV hibrid protokoll szerint (01. fázis) 
75022 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (02. fázis) 
75221 Kemoterápia, ABVD protokoll szerint (01. fázis) 
75231 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (01. fázis) 
75232 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (02. fázis) 
75241 Kemoterápia, BEACOPP protokoll szerint (01. fázis) 
75271 Kemoterápia, CEP/A protokoll szerint (01. fázis) 
75411 Kemoterápia, PMM protokoll szerint (01. fázis) 
75581 Kemoterápia, DHAP protokoll szerint (01. fázis) 
75591 Kemoterápia, MINE protokoll szerint (01. fázis) 
75601 Kemoterápia, VIM protokoll szerint (01. fázis) 
75611 Kemoterápia, IVE protokoll szerint (01. fázis) 
75621 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (01. fázis) 
75622 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (02. fázis) 
75631 Kemoterápia, Dexa-BEAM protokoll szerint (01. fázis) 
75651 Kemoterápia, ESHAP protokoll szerint (01. fázis) 
 

  **** 99 950H Hodgkin-kór, non-Hodgkin lymphoma, nem akut leukémia kemoterápiája 18 év felett, legalább 14E 
szűrt vagy besugárzott vérkészítmény adásával 

DAGANATOK I. "A" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BETEGSÉGEK "C" 
C8100 Hodgkin kór, nyiroksejt túlsúly 
C8110 Hodgkin kór, nodularis sclerosis 
C8120 Hodgkin kór, kevert sejtesség 
C8130 Hodgkin kór, nyiroksejtes kimerülés 
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C8170 Hodgkin-kór egyéb formája 
C8190 Hodgkin kór, k.m.n. 

KEMOTERÁPIA I. "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIA II. "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

BEAVATKOZÁSOK "R" 
70281 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis) 
73111 Kemoterápia, VIP/C protokoll szerint (01. fázis) 
73361 Kemoterápia, VIP/A protokoll szerint (01. fázis) 
73371 Kemoterápia, VIP/B Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis) 
73661 Kemoterápia, VIP/H protokoll szerint (01. fázis) 
74521 Kemoterápia, COPP protokoll szerint, Prednisolonnal Hodgkin kórban (01. fázis) 
74531 Kemoterápia, COPP/ABV hibrid protokoll szerint (01. fázis) 
75022 Kemoterápia, CMVE protokoll szerint (02. fázis) 
75221 Kemoterápia, ABVD protokoll szerint (01. fázis) 
75231 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (01. fázis) 
75232 Kemoterápia, EBVD protokoll szerint (02. fázis) 
75241 Kemoterápia, BEACOPP protokoll szerint (01. fázis) 
75271 Kemoterápia, CEP/A protokoll szerint (01. fázis) 
75411 Kemoterápia, PMM protokoll szerint (01. fázis) 
75581 Kemoterápia, DHAP protokoll szerint (01. fázis) 
75591 Kemoterápia, MINE protokoll szerint (01. fázis) 
75601 Kemoterápia, VIM protokoll szerint (01. fázis) 
75611 Kemoterápia, IVE protokoll szerint (01. fázis) 
75621 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (01. fázis) 
75622 Kemoterápia, IMVP-16 protokoll szerint (02. fázis) 
75631 Kemoterápia, Dexa-BEAM protokoll szerint (01. fázis) 
75651 Kemoterápia, ESHAP protokoll szerint (01. fázis) 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "M" 
66338 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, saját plazmában, szerelékkel 
66339 Trombocita koncentrátum, 1E gépi aferezisből, közegcserélt, szerelékkel 
66347 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, 1 E teljes vérből, szerelékkel 
69401 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, szűrt, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
69403 Trombocita koncentrátum, fagyasztott, felolvasztott, szűrt, közegcserélt, 1E gépi aferezisből, -80 °C, szerelékkel 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "N" 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "K" 
64076 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, 1E teljes vérből, szerelékkel 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66150 Trombocita koncentrátum, 1E teljes vérből, saját plazmában reszuszpendált, szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66337 Trombocita koncentrátum, zárt rendszerben, poolozott, közegcserélt 1E teljes vérből, szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 

BEAVATKOZÁSOK "L" 
98002 Kiegészítő pont besugárzott vér adásakor 
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BEAVATKOZÁSOK "P" 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

[("A" DIAGN. ÉS {"F" VAGY "G" BEAV.}) VAGY ("C" DIAGN. ÉS {"F" VAGY "R" BEAV.})] ÉS [("M" VAGY "N" VÉRK. VAGY {"K" VÉRK. ÉS "L" 
BEAV.}) ÉS "P" BEAV.] ÉS A VÉRKÉSZÍTMÉNYBŐL LEGALÁBB 14 EGYSÉG SZÜKSÉGES 

  **** 99 9511 Radiokemoterápia "A" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*A" 
7576* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*B" 
7411* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint 
7413* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*C" 
7575* Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*D" 
7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint 
7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*E" 
7428* Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*F" 
7410* Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*G" 
7416* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint 
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RADIOKEMOTERÁPIÁK "*H" 
7419* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint 
7422* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint 
7468* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*I" 
7417* Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*J" 
7418* Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint 
7469* Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*K" 
7414* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint 
7415* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*L" 
7471* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint 

([DAG. "C" VAGY DAG. "D"] ÉS RADKEM. "*A") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H"] ÉS RADKEM. "*B") VAGY ([DAG. "D" 
VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "F2"] ÉS RADKEM. "*C") VAGY (DAG. "E" ÉS RADKEM. "*D") 

VAGY (DAG. "F1" ÉS RADKEM. "*E") VAGY (DAG. "F2" ÉS RADKEM. "*F") VAGY (DAG. "G2" ÉS RADKEM. "*G") VAGY (DAG. "I" ÉS 
RADKEM. "*H") VAGY (DAG. "M" ÉS RADKEM. "*I") VAGY (DAG. "O" ÉS RADKEM. "*J") 

VAGY (DAG. "T" ÉS RADKEM. "*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS RADKEM. "*L") 

  **** 99 9512 Radiokemoterápia "B" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*A" 
7408* Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*B" 
7470* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint 

(DAG. "F2" ÉS RADKEM. "*A") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS RADKEM. "*B") 

  **** 99 9513 Radiokemoterápia "C" 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*A" 
7423* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll szerint 
7424* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll szerint 

(DAG. "I" ÉS RADKEM. "*A") 

  **** 99 9514 Radiokemoterápia "D" 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*A" 
7420* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint 

(DAG. "I" ÉS RADKEM. "*A") 
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  **** 99 9515 Radiokemoterápia "E" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

RADIOKEMOTERÁPIÁK "*A" 
7430* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint 
7431* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint 
7432* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint 

([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS RADKEM. "*A") 

  **** 99 9520 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés craniotomia és gerincműtétek esetén 

BEAVATKOZÁSOK 
14011 Intracraniális képlet percutan biopszia, UH vezérelt 
16980 Ventriculoscopia, intracraniális 
34473 Intracraniális képlet percutan biopszia, CT vezérelt 
50100 Punctio ventriculi cerebri, drain 
50101 Epi-subdur.,intracerebralis tályog punctio/leszívás 
50102 Intracraniális tumor cysta punctiója 
50103 Subduralis effusio (csecsemő) punctio és drainge-a 
50110 Trepanatio cranii, exploratio intracranialis 
50111 Decompressiv/explorativ craniotomia, craniectomia 
50112 Decompr./expl. suboccipitasis cranio- craniectomia 
50113 Osteomyelitises koponyacsont resectio 
50114 Subdur., subarachn. tér tartós drainage 
50115 Epi-subdur,intracerebralis tályog tartós drainage 
50116 Intracran. epi/subdur. abscessus feltárás, eltávolítás 
50117 Subduralis haematoma eltávolítása 
50118 Epiduralis intracranialis haematoma eltávolítása 
50119 Intracerebralis haematoma eltávolítása 
5011A Intracerebellaris haematoma eltávolítása 
5011B Subdurális effusio (csecsemőkori) radicalis eltávolítása 
5011C Ventriculoscopias therapias beavatkozások 
50120 Praefrontalis leukotomia 
50121 Cingulotomia, comissura, corpus callosum incisio 
50122 Tractotomiák, pediculomotomia, Sjöquist műtét 
50130 Műtét a törzsdúcok területén, incisio, roncsolás 
50131 Cryothalamotomia 
50132 Stereotacticus laesio a törzsduci struktúrákban 
50140 Topectomia, gyrectomia, decorticatio cerebri 
50141 Epileptogén focus és zóna excisioja 
50142 Epileptogén focus és zóna excisioja ECG után 
50143 Resectio fungus seu prolapsus cerebri 
50144 Res.abscessus supratentorialis cerebri 
50145 Res.abscessus cerebellaris 
50146 Lobectomia cerebri 
50147 Hemispherectomia 
50148 Cerebellaris glioma,metastasis,cysta eltávolítása 
50149 Arnold-Chiari malformatio műtétje 
5014A Axialis supratentoralis állománytumor eltávolítás 
5014B Agytörzsi állománybeli tumor v. cysta eltávolítása 
5014C Suprasellaris tumor transcranialis eltávolítása 
5014D Parasagittalis és convexitasi meningeoma resectio 
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5014E Intaventricularis meningeoma eltávolítása 
5014F Basis meningeoma/supratent. extracerebr. tumor res. 
5014G Hátsó scalai meningeoma eltávolítás suboccipit. feltárással 
5014H Pontocerebell. tumor eltávolítása suboccipit. feltárással 
5014I Hátsó scala supra-infratent. extracerebr. tumor transtr. eltávolítása 
5014K Craniospin. extracerebralis tumor subboccip. eltáv. 
5014L Res.transsigmoid.s.translabyr.neurinomae n.acustici 
5014M Agykéreg vagy agyhártya incisio 
50151 Koponyacsont tumor, granuloma eltávolítás 
50200 Impressiós koponyatörés ellátása 
50201 Nyílt craniocerebralis sérülés komplex ellátása 
50202 Egyszerű craniostenosis műtétje 
50203 Calvaria-plastica allo- vagy autografttal 
50204 Kombinált craniofacialis dysostosis műtéte 
50210 Duraplastica (cranialis) autolog 
50211 Duraplastica (cranialis) homo-,heterolog 
50212 Nasalis liquorrhoea, frontalis basisplastica 
50213 Otogen liquorrhoea műt.Plast.bas.cranii+mastoidect. 
50214 A.meningea lekötése, resectioja 
50215 Intracranialis vénás sinusok reconstructioja 
50216 Cranialis meningocele és encephalocele reconstuctio 
50217 Frontobasalis sérülés ellátása 
50218 Laterobasalis sérülés ellátása 
50219 Extra-intracranialis arteriás bypass 
50220 Ventriculo-cysternostomia  (Torkildsen műtét) 
50230 Ventriculo-atrialis     shunt beültetés 
50231 Ventriculo-peritonealis shunt beültetés 
50232 Ventriculo-cavalis      shunt beültetés 
50240 Ventricularis           shunt revisioja 
50290 Transoralis craniospin.extracer.tu.eltáv. 
50291 Transoralis dens resectio 
50292 Optochiasmalis arachnolysis 
50300 Hemilaminect. explor. / decompr. + foraminotomia 
50301 Flavotomia intrasp.ligamentotomia + foraminotomia 
50302 Decompressio spinalis anterior 
50303 Decompressio spinalis anterolateralis 
50310 Radicotomia spinalis extraduralis 
50311 Radicotomia spinalis intraduralis 
50312 Spinalis accessorius és C 1-3 radicotomia 
50313 Spin.intradur. granuloma/absc. incisio 
50314 Spinalis extra-, intraduralis v.intramedul.haemat.eltáv. 
50320 Chordotomia laminectomiával 
50321 Percutan stereotacticus chordotomia 
50322 Longitudinalis myelotomia 
50330 Gerincvelői cysta incisioja 
50331 Syringomyelia incisio, syringo-subarachnoid.shunt 
50332 Syringo-peritonealis shunt 
50333 Craniospin. átmenet decompr., IV.kamra kimenet reconstructio 
50334 Intradur.extramed.dors.spinalis tu. eltávolítása 
50335 Intradur.extramed.ventr.spin.tu.eltávolítása 
50336 Cauda-tumorok eltávolítása 
50337 Intramedullaris tumorok exstirpatioja 
50340 Gerinctörés csontfragm.kiem., decompr.laminectomia 
50341 Spinalis dura-graft 
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50342 Spinalis meningocele és myelocele, reconstructio 
50343 Extra-intr.spin.lipomával komb.meningo-myeloc.műtét 
50344 Tethered cord műtétje (diastematomyelia is) 
50345 Spin.epidur. granuloma/absc. resectio 
50350 Epiduralis és periradicularis cicatrectomia 
50351 Spinalis arachnolysis, adhesiolysis 
50360 Lumbalis liquordrainage 
50361 Lumbo-peritonealis shunt 
50370 Percutan spinalis gyökroncsolás kémiai szerekkel 
50371 Percutan spinalis elektro-(thermo-)radicotomia 
50390 Spinalis neuropacemaker implantatio 
50402 Intraduralis trigeminus (Gasser-duc) radicotomia 
50490 Janetta műtét (agyideg decompressio) 
50590 Mellékveseállomány transplantatioja az agyba 
50591 Sympathicus ganglion transplantatioja az agyba 
50740 Corpus pineale regio tumorainak eltávolítása 
50754 Transsphenoid. intra-suprasellaris tumor eltávolítás 
50761 Rathke-tasak cysta v.craniophar. punctio, drainage 
51604 Transcranialis orbita feltárás 
52074 Extra-intracr. terj. hátsóscala tumor rad. műtétje 
52075 Belső hallójárat feltárása a középső scalán át 
52077 Belső hallójárat feltárása hátsó scala felől 
5385A Intracranialis dysgenetikus AVM, AV shunt resectio 
5385B Spinalis extra v.intramedullaris AVM resectio 
5387A Intracranalis érmalformatiok endovasc. műtéte 
5387B Intraspin. érmalform. superselectív endovasc. embolisatioja 
5387C Carotideo-cavernosus fistula endovasc. embolisatioja 
5387D Intracranialis és intrasp. tumorok endovasc. embolisatioja 
5387E Extracranialis (arc, fej) malform. endovasc. embolisatioja 
53950 Intracranialis saccularis aneurysma clippelése 
53951 Többszörös intracran. saccul. aneurysmák clippelése 
53990 Decompressio arteriae vertebralis 
58030 Discectomia anterior cervicalis 
58031 Discectomia cervicalis anterior multiplex 
58032 Dissectomia thor., costo-transversect.s.facetectomia 
58100 Ventrofixatio cervicalis lemezzel 
58101 Ventrofixatio cervicalis csont+lemez 
58102 Spondylodesis cervicalis posterior 
58103 Spondylodesis cervicalis anterior posteriorque 
58104 Dens epistrophei törés csavaros fixatioja 
58105 Cervicalis csigolyatest tu. elülső res. + fixatio 
58106 Transthor. csigolyatest res. + graft + fémrögzítés 
58107 Thorac./lumb. csigolyatest can.spin-ba terj.tu.eltávolítása 
58109 Spondylodesis C-I-II (Magerl műtét) 
5810A Craniospondylodesis posterior (C-0-I-II) 
5810B Harrington műtét 
5810C Luque műtét 
5810D Jacobs-mutet 
5810E Rovátkolt lemezelés 
5810G Steffee lemezelés 
5810H Gerinc belső rögzítése 
5810L Spondylodesis ventrolateralis thoracalis 
5810M Spondylodesis ventrodorsalis 
5810N Spondylodesis translaminaris 
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5810P Spondylodesis-PLIF 
81510 Agykamrai v. spinalis shunt leszívása, átöblítése 
84110 Halo extensio 
84112 Crutchfield-húzás 
86610 Spinalis neuropacemaker behelyezése 

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

VAGY INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

  **** 99 9530 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek miatt 

BETEGSÉGEK 
A 03. főcsoportba tartozó bármely betegség 

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

VAGY INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

  **** 99 9540 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek kivételével 

BETEGSÉGEK 
A 03. főcsoport kivételével bármely főcsoport betegségei 

ÉS INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

VAGY INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

  **** 99 9541 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés nyitott szívműtétek esetén 

BETEGSÉGEK 
A 05. vagy a 15. főcsoportba tartozó bármely betegség 

NYITOTT SZÍVMŰTÉT BEAVATKOZÁSOK "A" 
53505 Transventricularis mitralis billentyű tágítás 
53510 Nyitott valvulotomia aorta         billentyűn 
53511 Nyitott valvulotomia mitralis      billentyűn 
53512 Nyitott valvulotomia tricuspidalis billentyűn 
53513 Nyitott valvulotomia pulmonalis    billentyűn 
53521 Mechanikus műbillentyű aorta         pozícióba 
53522 Mechanikus műbillentyű mitralis      pozícióba 
53523 Mechanikus műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53524 Mechanikus műbillentyű pulmonalis    pozícióba 
53525 Biológiai  műbillentyű aorta         pozícióba 
53526 Biológiai  műbillentyű mitralis      pozícióba 
53527 Biológiai  műbillentyű tricuspidalis pozícióba 
53528 Biológiai  műbillentyű pulmonalis    pozícióba 
53529 Ross műtét / pulm.autograft aorta pozicióba/ 
5352A Aorta honograft / nem gyári biológiai billentyű / beültetése 
53530 Billentyű  plasztika aorta         billentyűn 
53531 Billentyű  plasztika mitralis      billentyűn 
53532 Billentyű  plasztika tricuspidalis billentyűn 
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53533 Billentyű  plasztika pulmonalis    billentyűn 
53540 Papillaris izom visszavarrás 
53541 Valsalva aneurysma korrekció 
53542 Supravalvularis ring excisio aortán 
53543 Infravalvularis ring excisio aortán 
53545 Annuloplastica cordis 
53546 Excisio trabeculae /trabecularum carneae cordis 
53551 Defectus artef.septi interauric.cordis operatíva 
53552 Defectus artef.septi interauric.cordis transvasalis 
53561 Pitvari septum korrekció, folttal 
53562 Kamrai  septum korrekció, folttal 
53563 Correctio septi aorticopulmonalis cum plasticam 
53564 Kiáramlási folt aortán 
53565 Kiáramlási folt art. pulmonalison 
53566 Kiáramlási folt jobb kamrán 
53567 Aorta conduit 
53568 Pulmonalis conduit 
53569 Pulmonalis band 
53571 Pitvari sövény korrekciója, öltéssel 
53572 Kamrai septum korrekció, öltéssel 
53573 Aorticopulmonalis septum korrekció, öltéssel 
53575 Pitvari switch műtét 
53576 Aorticopulmonalis switch műtét 
5357C Aorta pulmonalis homograft beültetés 
53591 Thrombus eltávolítása pitvarból 
53592 Thrombus eltávolítása kamrából 
53593 Resectio myocardii infundibularis 
5359Z Operatio sine classificatione septi cordis 
53601 TEA jobb coronarian 
53602 TEA LAD coronarian 
53603 TEA CX coronarian 
53611 Bypass a jobb coronarian és/vagy ágain 
53612 Bypass a LAD coronarian és/vagy ágain 
53613 Bypass a CX coronarian és/vagy ágain 
53621 Mammaria impl. jobb coronariara 
53622 Mammaria impl. LAD coronariara 
53623 Mammaria impl. CX coronariara 
53624 Revascularisatio myocardii cum implant. arteriae 
53625 Coronaria szűkület műtéti tágítása 
53626 Jobb coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53627 LAD  coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53628 CX   coronaria incisio (TEA nélkül, folttal is) 
53629 Bal főtörzs plasztika, v.saphena vagy a.pulm.folttal 
5362A Coronaria endoprothesis bevezetése nyílt műtéttel 
53691 Jobb coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53692 Bal  coronaria szájadék át- vagy visszaültetése 
53693 Jobb coronaria A-V fistula ligatura 
53694 LAD  coronaria A-V fistula ligatura 
53695 CX   coronaria A-V fistula ligatura 
5369A Excisio aneurysmae arteriae coronariae 
53730 Exstirpatio myxomae cordis 
53731 Myotomia seu myectomia ventriculi sinistri cordis 
53732 Myotomia seu myectomia ventriculi  dextri  cordis 
53733 Tumor excisio pitvarból 
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53734 Tumor excisio kamrából 
53735 Szívaneurysma plicacioja 
53736 Szívaneurysma resectioja 
53737 Szívaneurysma resectioja és pótlás folttal 
53738 Restitutio endocardii cum transplantatum 
53739 Implantatio prothesis endocardii 
53760 Implantatio cordis arteficialis 
53761 Implantatio cordis arteficialis definitivus 
53815 TEA aorta 
5382A Resectio aneurysmae aortae thoracoabdominalis 
5382E Supraaorticus aneurysma resectio 
5382J Resectio aneurysmae aortae thoracalis 
5382K Iv csere/resectio 
5382M Reconstructio dissectionis aortae 
53830 Interpositio aorto-supraaorticus 
53833 Interpositio aorto-aorticus 
53926 Cavopulmonalis shunt-ök / Glenn, Fontan / 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "B" 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
87121 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, JET technikával (ellátási napban) 

INTENZÍV IGAZOLÓ ELJÁRÁSOK "C" 
87122 Nasalis CPAP (folyamatos poz. légúti nyomással végzett) lélegeztetés gyerekeknél (ellátási napban) 

A 05 VAGY A 15 FŐCSOPORT BETEGSÉGE ÉS "A" BEAV. ÉS ("B" BEAV. VAGY "C" BEAV.) 

  **** 99 9570 Kiegészítő HBCs H1N1 influenza gyógyszeres kezelésére 

"1" VAGY "3" TÍPUSÚ DIAGNÓZISOK 
J1001 Influenza tüdőgyulladással, H1N1 influenzavírus identifikált 
J1081 Influenza egyéb tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált 

VAGY "1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
J1011 Influenza egyéb légúti tünetekkel, H1N1 influenzavírus identifikált 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
98106 Antivirális kezelés H1N1 influenzafertőzés esetén (ellátási napban, a 9570 HBCS alsó határnapjánál jelölt ideig) 

  **** 99 9575 Belső fémrögzítés eltávolítása tűződrót kivételével (kivéve: csípő, femur, gerinc) 

BETEGSÉGEK 
A 03. főcsoportba tartozó bármely betegség 

VAGY BETEGSÉGEK 
Q6760 Pectus excavatum 

VAGY AZ ALÁBB FELSOROLTAK KIVÉTELÉVEL A 8. FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
S1330 A nyak többszörös ficama 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
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S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3220 A farokcsont törése 
S3230 A csípőlapát törése 
S3240 Az acetabulum törése 
S3250 A szeméremcsont törése 
S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 
S3330 Az ágyéki csigolya és medence egyéb és k.m.n. részéinek ficama 
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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
52362 Endossealis implantatum eltávolítása 
57883 Belső fémrögzítés eltávolítása (szeg, lemez stb., kivéve tűződrót) 
5814K Térdprotézis eltávolítás 
58175 Csuklóprotézis eltávolítás 
58176 Ujjizületi protézis eltávolítás 
5818D Vállprotézis eltávolítás 
58195 Radiusfejecs protézis eltávolítás 
58196 Ulnavég protézis eltávolítás 
58198 Könyökprotézis eltávolítás 
83629 Velőűrszeg dinamizálás, retesz eltávolítás 

  **** 99 9576 Belső fémrögzítés (tűződrót) eltávolítása (kivéve: csípő, femur, gerinc) 

BETEGSÉGEK 
A 03. főcsoportba tartozó bármely betegség 

VAGY BETEGSÉGEK 
Q6760 Pectus excavatum 
S4270 A kulcscsont, lapocka és felkarcsont többszörös törése 
S5270 Az alkar többszörös törése 
S6240 A kézközépcsontok többszörös törése 
S6270 A kéz ujjainak többszörös törése 

VAGY AZ ALÁBB FELSOROLTAK KIVÉTELÉVEL A 8. FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG 
S1200 Az első nyakcsigolya törése 
S1210 A második nyakcsigolya törése 
S1220 Egyéb megnevezett nyakcsigolya törése 
S1270 A nyaki gerinc többszörös törése 
S1280 A nyak egyéb részeinek törése 
S1290 A nyak k.m.n. részének törése 
S1300 A nyaki porckorong traumás sérülése 
S1310 A nyaki csigolya ficama 
S1320 A nyak egyéb és k.m.n. részeinek ficama 
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S1330 A nyak többszörös ficama 
S2200 Hátcsigolya törése 
S2210 A háti csigolyák többszörös törése 
S2300 A háti porckorong traumás sérülése 
S2310 Háti csigolya ficama 
S3200 Az ágyéki csigolya törése 
S3210 A keresztcsont törése 
S3220 A farokcsont törése 
S3230 A csípőlapát törése 
S3240 Az acetabulum törése 
S3250 A szeméremcsont törése 
S3270 Az ágyéki csigolyák és medence többszörös törése 
S3280 Az ágyéki csigolyák és medence egyéb és k.m.n. részeinek törése 
S3300 Az ágyéki csigolya porckorongjának traumás repedése 
S3310 Az ágyéki csigolya ficama 
S3320 A sacroiliacalis és scarococcygealis izület ficama 
S3330 Az ágyéki csigolya és medence egyéb és k.m.n. részéinek ficama 
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 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
57882 Belső fémrögzítés eltávolítása (tűződrót) 

  **** 99 9580 A-V fistula, Cimino képzése, megszüntetése 

BEAVATKOZÁSOK 
5382P A-V fistula megszüntetése 
5382R A-V fistula képzése (kivéve Cimino) 
53920 Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino 
53921 Anastomosis arterio-venosus proximalis sec. Cimino 
53922 Anastomosis arterio-venosus extr. infer. sec. Cimino 

  **** 99 959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "L6" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "U1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7022* Kemoterápia, 5FU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7159* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7347* Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7370* Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7901* Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7068* Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint 
7137* Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint 
7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint 
7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 
7922* Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7923* Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7924* Kemoterápia, 5FU heti nagydózisú protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7113* Monoterápia, CCNU protokoll szerint 
7286* Kemoterápia, Medullo/PNET_VCR protokoll szerint 18 év alatt 
7936* Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7939* Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7948* Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7956* Kemoterápia, WTV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7984* Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt 
7985* Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7147* Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint 
7198* Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*P" 
7191* Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint 

([DAG. "F" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS 
KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") 

VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. 
"*G") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*I") 
VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J") 

VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] ÉS KEMOT. 
"*K") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*M") 

VAGY (DAG. "V3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "L6" ÉS KEMOT. "*P") 

  **** 99 959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "C1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "T1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "U" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "U1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7023* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7026* Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7037* Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7045* Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7091* Kemoterápia, CAV protokoll szerint 
7254* Kemoterápia, EC/B protokoll szerint 
7263* Kemoterápia, MM/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7101* Kemoterápia, ADOC protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7161* Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint 
7170* Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint 
7171* Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7172* Kemoterápia, VPB protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7077* Kemoterápia, ECO protokoll szerint 
7188* Kemoterápia, PE/B protokoll szerint 
7189* Kemoterápia, PE/C protokoll szerint 
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7193* Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint 
7195* Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7236* Kemoterápia, EC/A protokoll szerint 
7237* Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint 
7241* Kemoterápia, MM protokoll szerint 
7247* Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint 
7248* Kemoterápia, AC protokoll szerint 
7251* Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) 
7925* Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7304* Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7305* Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint 
7309* Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7333* Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint 
7341* Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére 

KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7364* Kemoterápia, CEP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7903* Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint 
7915* Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*P" 
7124* Monoterápia, CBP protokoll szerint 
7126* Monoterápia, BCNU protokoll szerint 
7197* Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint 
7905* Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt 
7907* Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt 
7931* Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Q" 
7913* Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*R" 
7917* Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7927* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7949* Kemoterápia, SVA1 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7960* Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*V" 
7979* Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*W" 
7992* Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt 
7993* Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt 
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KEMOTERÁPIÁK "*X" 
7321* Kemoterápia, CISCA protokoll szerint 
7322* Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*Y" 
7000* Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt 
7219* Kemoterápia, FOSA protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*Z" 
7032* Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*AA" 
7062* Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*BB" 
7097* Kemoterápia, PE protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*CC" 
7141* Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*DD" 
7238* Kemoterápia, FEC protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*EE" 
7325* Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*FF" 
7360* Kemoterápia, FAP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*GG" 
7402* Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*HH" 
7982* Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt 

(DAG. "F" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY 
([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*C") 

VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*E") VAGY ([DAG. "Q" VAGY DAG. "W" VAGY DAG. "I3"] ÉS KEMOT. 
"*F") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*G") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*H") 

VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" 
VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") 

VAGY ([DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" 
VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*P") 

VAGY (DAG. "S" ÉS KEMOT. "*Q") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*S") 

VAGY ([DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. "U" VAGY DAG. "V3" VAGY DAG. "W3"] 
ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*X") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. 
"W1"] ÉS KEMOT. "*Y") 

VAGY ([DAG. "C1" VAGY DAG. "L3" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. 
"L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*AA") 

VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I1" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. 
"G2"] ÉS KEMOT. "*CC") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*DD") 

VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. 
"*FF") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*GG") 
VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*HH") 
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  **** 99 959C Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "U1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z7" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7030* Kemoterápia, EEP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7031* Kemoterápia, ELF protokoll szerint 
7035* Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7033* Kemoterápia, FAM protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7088* Kemoterápia, PEV protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7094* Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint 
7096* Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7119* Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7117* Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint 
7123* Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint 
7284* Kemoterápia, Medullo/PNET_VCB protokoll szerint 18 év alatt 
7906* Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt 
7933* Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7143* Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7163* Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint 
7168* Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint 
7169* Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint 
7354* Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7266* Kemoterápia, CBP monoterápia szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7319* Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7261* Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő) 
7385* Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint 
7724* Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7372* Kemoterápia, MVAC protokoll szerint 
7405* Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7579* Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7911* Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz 

KEMOTERÁPIÁK "*P" 
7908* Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt 
7935* Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Q" 
7929* Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*R" 
7928* Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7980* Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt 
7981* Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt 
7983* Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7987* Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 725 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7326* Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint 
7916* Kemoterápia, PBD protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*V" 
7914* Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*W" 
7946* Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*X" 
7041* Kemoterápia, MBC protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*Y" 
7042* Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*Z" 
7044* Kemoterápia, MAYO protokoll szerint 
7063* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint 
7574* Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*AA" 
7092* Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*BB" 
7160* Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint 
7307* Kemoterápia, CMVB protokoll szerint 
7313* Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint 
7359* Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*CC" 
7202* Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint 
7900* Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*DD" 
7205* Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint 
7206* Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*EE" 
7214* Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*FF" 
7216* Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint 
7240* Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint 
7255* Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*GG" 
7957* Kemoterápia, WTVA3 protokoll szerint 18 év alatt 
7961* Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*HH" 
7966* Kemoterápia, GPE protokoll szerint 18 év alatt 
7971* Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*II" 
7972* Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*JJ" 
7975* Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt 
7978* Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt 
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KEMOTERÁPIÁK "*KK" 
7988* Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt 

([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "I"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "E1" 
VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*C") 

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*E") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] 
ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*G") VAGY (DAG. "D" ÉS KEMOT. "*H") 

VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "R2"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "R3" ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. 
"N" ÉS KEMOT. "*L") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*M") 

VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "F" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. 
"*O") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*P") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. 
"G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*S") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*U") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. 
"W"] ÉS KEMOT. "*V") 

VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. 
"O"] ÉS KEMOT. "*X") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*Z") 

VAGY ([DAG. "E" VAGY DAG. "G2" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "I1" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*AA") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. 
"*BB") VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*CC") 

VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*EE") VAGY 
([DAG. "N" VAGY DAG. "R1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*GG") 

VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*II") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*JJ") VAGY 
(DAG. "Z7" ÉS KEMOT. "*KK") 

  **** 99 959D Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 



 
 
 
 
6. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 727 

DAGANATOK "K" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "W4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z6" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7034* Kemoterápia, FAMB protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7142* Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7152* Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7036* Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7153* Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7027* Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7049* Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7207* Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7212* Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7215* Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7116* Kemoterápia, DTIC-CCNU protokoll szerint 
7281* Kemoterápia, Medullo/PNET_MTX protokoll szerint 18 év alatt 
7283* Kemoterápia, Medullo/PNET_VECp protokoll szerint 18 év alatt 
7285* Kemoterápia, Medullo/PNET_VCDDE protokoll szerint 18 év alatt 
7287* Kemoterápia, Ependy_VCDDPE protokoll szerint 18 év alatt 
7288* Kemoterápia, Ependy_VCE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7275* Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7358* Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7317* Kemoterápia, CMV protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7306* Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*P" 
7262* Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő) 
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KEMOTERÁPIÁK "*Q" 
7327* Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*R" 
7404* Kemoterápia, MVEC protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7200* Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint 
7201* Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7918* Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7926* Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*V" 
7969* Kemoterápia, GCARE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*W" 
7973* Kemoterápia, GCareb protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*X" 
7974* Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Y" 
7744* Kemoterápia, WTVER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7958* Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt 
7959* Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Z" 
7989* Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt 
7991* Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*EE" 
7346* Kemoterápia, PEB protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*FF" 
7462* Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint 
7463* Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*GG" 
7289* Kemoterápia, NBLInfant_CO protokoll szerint 1,5 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*HH" 
7701* Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*JJ" 
7582* Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint 

(DAG. "E1" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "W2" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P2"] ÉS KEMOT. "*C") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY ([DAG. "L" 
VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "M1"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*G") 
VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*H") 

VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. "O" ÉS KEMOT. 
"*M") 

VAGY ([DAG. "S" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*O") VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. 
"R1"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*Q") 

VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*R") VAGY ([DAG. "K1" VAGY DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY (DAG. "W" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. 
"E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*U") 
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VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "Z2" ÉS KEMOT. "*W") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "W4" VAGY DAG. "Z2"] ÉS 
KEMOT. "*X") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*Y") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Z") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY (DAG. "R" ÉS KEMOT. "*FF") VAGY 
([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*GG") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY ([DAG. "D" 
VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "G"] ÉS KEMOT. "*JJ") 

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3'-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*L") 

  **** 99 959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "U1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z6" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7052* Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7064* Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7081* Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7290* Kemoterápia, NBLInfant_VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7156* Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7177* Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7301* Kemoterápia, BIP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7320* Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7328* Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7118* Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint 
7394* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint 
7395* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 
7712* Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint 
7714* Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint 
7715* Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7302* Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7338* Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint 
7339* Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7345* Kemoterápia, VEP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7157* Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint 
7343* Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint 
7348* Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint 
7735* Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7361* Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*P" 
7708* Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*Q" 
7920* Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*R" 
7725* Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint 
7731* Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7953* Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7729* Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
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KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7970* Kemoterápia, GVBP protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*V" 
7976* Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*W" 
7986* Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Y" 
7750* Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7994* Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt 
7995* Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt 
7997* Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Z" 
7282* Kemoterápia, Medullo/PNET_VECBDA protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*AA" 
7291* Kemoterápia, NBLInfant_CADO protokoll szerint 1,5 év alatt 
7292* Kemoterápia, NBL_VPCARBO protokoll szerint 18 év alatt 
7293* Kemoterápia, NBL_CADO protokoll szerint 18 év alatt 
7295* Kemoterápia, RapidCOJEC "B" blokk protokoll szerint 18 év alatt 
7296* Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt 
7990* Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*BB" 
7373* Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*CC" 
7721* Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*DD" 
7732* Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*EE" 
7904* Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*FF" 
7940* Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt 
7943* Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*GG" 
7001* Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt 
7003* Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt 
7220* Kemoterápia, FOSM protokoll szerint 
7222* Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*HH" 
7720* Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*LL" 
7179* Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint 
7186* Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint 
7458* Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*MM" 
7089* Kemoterápia, VICE protokoll szerint 

([DAG. "I" VAGY DAG. "T" VAGY DAG. "L5"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "C" ÉS KEMOT. "*C") VAGY 
([DAG. "Z" VAGY DAG. "Z4"] ÉS KEMOT. "*D") 
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VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. 
"O"] ÉS KEMOT. "*G") 

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "W" VAGY DAG. "K2"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. 
"N" ÉS KEMOT. "*J") 

VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "Q" 
VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*L") 

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. 
"M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*O") 

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*P") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. 
"E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "G1" VAGY DAG. "G2"] ÉS KEMOT. "*R") 

VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z3"] ÉS KEMOT. "*S") VAGY (DAG. "S1" ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS 
KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*W") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Y") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*Z") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. 
"Z6"] ÉS KEMOT. "*AA") 

VAGY ([DAG. "L1" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*BB") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "I" 
VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*CC") 

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*DD") VAGY (DAG. "J" ÉS KEMOT. "*EE") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. 
"W1"] ÉS KEMOT. "*FF") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*GG") 

VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "P" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*HH") VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*LL") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*MM") 

  **** 99 959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7002* Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt 
7221* Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7046* Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint 
7578* Kemoterápia, irinothecan 2 hetenkénti protokoll szerint 
7586* Kemoterápia, irinothecan 3 hetenkénti protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7098* Kemoterápia, IEC protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7099* Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint 
7369* Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7076* Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint 
7180* Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint 
7187* Kemoterápia, VNB protokoll szerint 
7438* Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7167* Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint 
7736* Kemoterápia, PEV/A+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7314* Kemoterápia, VeIP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7703* Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7902* Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7937* Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt 
7938* Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt 
7941* Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt 
7945* Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7950* Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7951* Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7209* Kemoterápia, AIM protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7331* Kemoterápia, BECA protokoll szerint 
7332* Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint 
7365* Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7051* Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*V" 
7581* Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*W" 
7053* Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*X" 
7054* Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*Z" 
7069* Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint 
7070* Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint 
7243* Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint 
7244* Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint 
7386* Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint 
7707* Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint 
7713* Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint 
7716* Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) 

KEMOTERÁPIÁK "*CC" 
7722* Kemoterápia, mono-ADM+dexrazoxane protokoll szerint 
7723* Kemoterápia, EPI/A+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*GG" 
7733* Kemoterápia, CAV+dexrazoxane protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*HH" 
7739* Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*II" 
7058* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus 
7145* Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus 

KEMOTERÁPIÁK "*JJ" 
7154* Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*KK" 
7175* Kemoterápia, CVB protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*LL" 
7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*MM" 
7239* Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint 

([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "L2" VAGY DAG. "M"] ÉS 
KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") 

VAGY (DAG. "I" ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "I2"] ÉS KEMOT. "*G") 

VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "H" VAGY DAG. "L4" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*H") VAGY ([DAG. "L" 
VAGY DAG. "M"] ÉS KEMOT. "*I") 

VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY (DAG. "Z3" ÉS KEMOT. "*L") VAGY ([DAG. "W3" VAGY 
DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*S") 

VAGY ([DAG. "Q" VAGY DAG. "R"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "S" VAGY DAG. "T1"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. 
"*V") 

VAGY ([DAG. "G2" VAGY DAG. "I" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q" VAGY DAG. "T"] ÉS KEMOT. "*W") VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*X") 
VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*Z") 

VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*CC") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. 
"*GG") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "D" VAGY DAG. "O"] ÉS KEMOT. "*HH") 

VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*II") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*JJ") VAGY (DAG. "P1" ÉS KEMOT. 
"*KK") 

VAGY ([DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*MM") 

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "N" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*LL") 

  **** 99 959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G" 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "L" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "L2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "P2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "T1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "U1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z6" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7932* Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt 
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KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7144* Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7103* Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint 
7235* Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint 
7278* Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint 
7737* Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7704* Kemoterápia, IFO+ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7211* Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7125* Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7217* Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint 
7743* Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7942* Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt 
7944* Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7162* Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint 
7173* Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7273* Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*J" 
7315* Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7316* Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7706* Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7728* Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7910* Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz 

KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7952* Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt 
7954* Kemoterápia, SIVE3 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*P" 
7967* Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Q" 
7050* Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*R" 
7294* Kemoterápia, RapidCOJEC "A" blokk protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7165* Kemoterápia, TXT protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7734* Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7749* Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*V" 
7968* Kemoterápia, GIE protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*W" 
7730* Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7746* Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7977* Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*X" 
7747* Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7748* Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

(DAG. "V" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "G2" ÉS KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "L" VAGY DAG. "M" 
VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*E") 

VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "V" VAGY DAG. "I2"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. 
"*G") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*H") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*I") 

VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "I2"] ÉS KEMOT. "*J") VAGY ([DAG. "R" VAGY DAG. "S" VAGY DAG. "T1" VAGY DAG. "I2" VAGY DAG. 
"R2"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*L") 

VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "W3" ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z3"] ÉS 
KEMOT. "*O") VAGY ([DAG. "V1" VAGY DAG. "Z2"] ÉS KEMOT. "*P") 

VAGY (DAG. "T" ÉS KEMOT. "*Q") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*R") VAGY (DAG. "R1" ÉS KEMOT. "*S") VAGY 
([DAG. "L2" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "P2"] ÉS KEMOT. "*T") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*U") VAGY (DAG. "V1" ÉS KEMOT. "*V") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*W") VAGY 
(DAG. "U1" ÉS KEMOT. "*X") 

  **** 99 959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H" 

DAGANATOK "C" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "D" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "E1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "H" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "R1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "V" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z3" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z4" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z6" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7047* Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint 
7270* Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7059* Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7158* Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint 
7342* Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*D" 
7018* Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7335* Kemoterápia, TPF protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7280* Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt 
7726* Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7742* Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*G" 
7934* Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt 
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KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7955* Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7996* Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7745* Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7184* Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7439* Kemoterápia, CX protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*N" 
7583* Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*O" 
7702* Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*R" 
7019* Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*S" 
7249* Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) 
7709* Kemoterápia, TAX+ADM+dexrazoxane protokoll szerint 
7710* Kemoterápia, TAX+EPI+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7727* Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*U" 
7740* Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*Z" 
7738* Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 
7741* Kemoterápia, NBLInfant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt 

(DAG. "F" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*B") VAGY (DAG. "Q" ÉS KEMOT. "*C") VAGY ([DAG. "N" 
VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*D") VAGY ([DAG. "C" VAGY DAG. "H"] ÉS KEMOT. "*E") 

VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*F") VAGY (DAG. "V" ÉS KEMOT. "*G") VAGY ([DAG. "V" VAGY DAG. 
"W3" VAGY DAG. "Z3"] ÉS KEMOT. "*H") 

VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY (DAG. "G" ÉS KEMOT. "*K") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "R1"] ÉS KEMOT. 
"*L") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. "*M") 

VAGY ([DAG. "D" VAGY DAG. "E" VAGY DAG. "G"] ÉS KEMOT. "*N") VAGY ([DAG. "E1" VAGY DAG. "F1" VAGY DAG. "I"] ÉS KEMOT. 
"*O") VAGY ([DAG. "F" VAGY DAG. "N"] ÉS KEMOT. "*R") 

VAGY (DAG. "N" ÉS KEMOT. "*S") VAGY ([DAG. "W3" VAGY DAG. "Z5"] ÉS KEMOT. "*T") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "W1"] ÉS 
KEMOT. "*U") VAGY ([DAG. "Z4" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*Z") 

  **** 99 959I Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I" 

DAGANATOK "E" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "G2" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 
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DAGANATOK "I" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "K" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "O1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Q" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "Z6" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7020* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint 
7021* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint 
7135* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
7136* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint 
7245* Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint 
7246* Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint 
7250* Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) 
7277* Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint 
7308* Kemoterápia, L-AC protokoll szerint 
7398* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint 
7399* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 
7711* Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint 
7717* Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint 
7718* Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint 
7921* Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7268* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7450* Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7367* Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*F" 
7183* Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint 
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KEMOTERÁPIÁK "*I" 
7719* Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*K" 
7751* Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

KEMOTERÁPIÁK "*L" 
7055* Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint 
7057* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus 

KEMOTERÁPIÁK "*M" 
7274* Kemoterápia, FE120C protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*T" 
7705* Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*X" 
7440* Kemoterápia, ECX protokoll szerint 

(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*B") VAGY ([DAG. "I" VAGY DAG. "Q"] ÉS KEMOT. "*E") VAGY (DAG. "I" ÉS 
KEMOT. "*F") 

VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*I") VAGY ([DAG. "K" VAGY DAG. "Z6"] ÉS KEMOT. "*K") VAGY (DAG. 
"G2" ÉS KEMOT. "*L") 

VAGY ([DAG. "N" VAGY DAG. "O" VAGY DAG. "O1"] ÉS KEMOT. "*M") VAGY (DAG. "M" ÉS KEMOT. "*T") VAGY (DAG. "E" ÉS KEMOT. 
"*X") 

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" VAGY "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*C") 

  **** 99 959J Rosszindulatú daganat kemoterápiája "J" 

DAGANATOK "F" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "S" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W5" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7140* Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*C" 
7271* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint 
7272* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*E" 
7318* Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*H" 
7449* Kemoterápia, Cetuximab(2W)+FOLFIRI protokoll szerint 

(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY (DAG. "F" ÉS KEMOT. "*C") 

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "S" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W5"] ÉS KEMOT. "*E") 

VAGY (["1"-ES TÍPUSKÉNT DAG. "F" ÉS "3"-AS TÍPUSKÉNT DAG. "W"] ÉS KEMOT. "*H") 
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  **** 99 959K Rosszindulatú daganat kemoterápiája "K" 

DAGANATOK "J" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "M" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

DAGANATOK "W1" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7066* Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
7067* Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll szerint 

KEMOTERÁPIÁK "*B" 
7947* Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt 

(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") VAGY ([DAG. "J" VAGY DAG. "M" VAGY DAG. "W1"] ÉS KEMOT. "*B") 

  **** 99 959L Rosszindulatú daganat kemoterápiája "L" 

DAGANATOK "N" 
   A kódlistát ld. kiemelve a főcsoport elején! 

KEMOTERÁPIÁK "*A" 
7279* Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint 

(DAG. "N" ÉS KEMOT. "*A") 

  **** 99 9600 ESWL kezelések 

BETEGSÉGEK 
K8020 Epehólyag-kövesség epehólyag-gyulladás nélkül 
K8050 Epeútkő epeút- és epehólyag-gyulladás nélkül 
K8681 Pancreas vezetékkövesség 
N2000 Vesekő 
N2010 Ureterkő 
N2020 Vese és ureterkő egyidejűleg 
N2090 Húgyúti kő, k.m.n. 
N2100 Hólyagkő 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
39430 ESWL-vesekő 
39431 ESWL-korallkő 
39432 ESWL-ureterkő 
39433 ESWL-hólyagkő 
39479 ESWL-pancreas kő 
39480 ESWL-epekő 

  **** 99 9610 Férfi sterilizáció 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z3020 Sterilizálás 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
59809 Sterilisatio (férfi) 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
59810 Sterilizáció nem orvosi indikációra 
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("V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK ÉS "A" BEAV.) VAGY (STERILIZÁCIÓ NEM ORVOSI INDIKÁCIÓRA ESETÉN: "V" 
TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK ÉS "A" BEAV. ÉS "B" BEAV.) 

  **** 99 9620 Női sterilizáció 

"V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z3020 Sterilizálás 

BEAVATKOZÁSOK "A" 
56641 Mindkét kürt destructioja 
59801 Sterilisatio (nő) 
59802 Sterilisatio laparoscopica feminae 
59803 Sterilisatio laparoscopia kapoccsal 
59804 Sterilisatio laparoscopia gyűrűvel 
59805 Sterilisatio laparoscopia monopol. elektródával 
59806 Sterilisatio laparoscopia bipol. elektródával 

BEAVATKOZÁSOK "B" 
59810 Sterilizáció nem orvosi indikációra 

("V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK ÉS "A" BEAV.) VAGY (STERILIZÁCIÓ NEM ORVOSI INDIKÁCIÓRA ESETÉN: "V" 
TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK ÉS "A" BEAV. ÉS "B" BEAV.) 

  **** 99 9631 Bőr, bőr alatti szövet, emlő kisebb plasztikai és egyéb műtétei 

BETEGSÉGEK "A" 
Q8250 Veleszületett, nem daganatos anyajegy 

BETEGSÉGEK "B" 
A1800 A csontok és izületek gümőkórja 
A1840 A bőr és a bőralatti szövet gümőkórja 
A1860 A fül gümőkórja 
A2200 Bőr anthrax 
A3980 Egyéb meningococcus okozta fertőzések 
A4220 Nyaki-arci actinomycosis 
A6660 Csont és izületi framboesiás laesiók 
A6900 Nekrotizáló fekélyes stomatitis 
B0020 Herpesvirus által okozott gingivostomatitis és pharyngotonsillitis 
B0050 A szem herpesvirus betegsége 
B0230 A szem zoster-betegsége 
B0701 Vírusos szemölcsök talpi lokalizációban 10 db felett 
B3010 Kötőhártya-gyulladás Adenovirus miatt (H13.1*) 
B3090 Vírusos conjunctivitis k.m.n. 
B5800 Toxoplasma által okozott szembetegség 
B6720 A csont Echinococcus granulosus fertőzése 
B6910 A szem cysticercosisa 
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 
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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 
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 
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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 
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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. 
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. 
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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 
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 
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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. 
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 
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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. 
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 
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 
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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 
C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
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. 
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. 
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 
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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 
C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
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. 
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. 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
C7630 Medence rosszindulatú daganata 
C7640 Felső végtag rosszindulatú daganata 
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C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata 
C7670 Egyéb k.m.n. lokalizáció rosszindulatú daganata 
C7680 Egyéb k.m.n. lokalizációk átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája 
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. 
D0920 Szem in situ carcinomája 
D1000 Ajak jóindulatú daganata 
D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban 
D1810 Lymphangioma bármely lokalizációban 
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 
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 
D24H0 Az emlő jóindulatú daganata 
D3140 Sugártest (corpus ciliare) jóindulatú daganata 
D3150 Könnymirigy és könnyvezeték jóindulatú daganata 
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D3160 Szemüreg k.m.n. jóindulatú daganata 
D3190 Szem jóindulatú daganata, k.m.n. 
D3700 Ajak, szájüreg, garat bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4860 Emlő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D8610 Nyirokcsomó sarcoidosis 
D8630 Bőr sarcoidosis 
G2450 Szemhéjgörcs (blepharospasmus) 
H0000 Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai 
H0010 Jégárpa 
H0100 Szemhéjgyulladás (blepharitis) 
H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai 
H0180 Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás 
H0190 Szemhéjgyulladás, k.m.n. 
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis 
H0210 Szemhéj kifordulás 
H0220 Lagophthalmus 
H0230 Blepharochalasis 
H0240 Szemhéj ptosis 
H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek 
H0260 Szemhéj xanthelasma 
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei 
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei 
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n. 
H0400 Könnymirigygyulladás 
H0410 A könnymirigy egyéb rendellenességei 
H0420 Könnycsorgás 
H0520 Exophthalmusos állapotok 
H0530 Az szemgödör deformitása 
H0540 Enophthalmus 
H0550 Visszamaradt idegentest (régi) a szemgödör áthatoló sérülése után 
H0580 A szemgödör egyéb rendellenességei 
H0590 A szemgödör rendellenessége, k.m.n. 
H6000 Külső fül tályog 
H6010 A külső fül cellulitise 
H6020 Otitis externa maligna 
H6030 Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás 
H6040 A külső fül cholesteatomája 
H6050 Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás 
H6080 Egyéb külsőfül-gyulladás 
H6090 Otitis externa, k.m.n. 
H6100 A külső fül porchártyagyulladása 
H6110 A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei 
H6130 A külső hallójárat szerzett szűkülete 
H6180 A külső fül egyéb, meghatározott betegségei 
H6190 Külsőfül rendellenesség, k.m.n. 
H9510 Mastoidectomiát követően kialakult egyéb rendellenességek 
H9580 A fül és csecsnyúlvány beavatkozást követő egyéb rendellenességei 
H9590 Beavatkozást követő fül és csecsnyúlvány rendellenesség, k.m.n. 
J3400 Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa 
J3410 Orrüregek cystája és mucoceléje 
J3420 Orrsövény-elferdülés 
J3430 Orrkagylók túltengése 
K1020 Az állcsontok gyulladásos elváltozásai 
K1030 Fogmedergyulladás 
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K1080 Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei 
K1090 Az állcsontok betegsége k.m.n. 
K1300 Az ajkak betegségei 
K1310 Arc- és ajakcsípés 
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven 
K1330 Szőrös leukoplakia 
L0000 Staphylococcusos dermolysis ("forrázott bőr") syndroma 
L0020 Staphylococcusos dermolysis, kiterjedt forma (10-80% testfelület) 
L0030 Staphylococcusos dermolysis, generalizált tünetek (>80% testfelület) 
L0040 Staphylococcusos dermolysis, bármely testfelület + septikus állapot 
L0100 Ótvar [bármely kórokozótól] [bárhol] 
L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus 
L0210 A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0220 A törzs bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0230 Tomportáji bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0240 Végtag bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0500 Pilonidalis cysta tályoggal 
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. 
L1000 Pemphigus vulgaris 
L1003 Súlyos pemphigus vulgaris 
L1004 Igen súlyos pemphigus vulgaris, (szövődmémyes forma) 
L1010 Pemphigus vegetans 
L1020 Pemphigus foliaceus 
L1030 Brazíliai pemphigus [fogo selvagem] 
L1040 Pemphigus erythematosus 
L1050 Gyógyszer okozta pemphigus 
L1080 Egyéb pemphigus 
L1090 Pemphigus, k.m.n. 
L1100 Szerzett keratosis follicularis 
L1110 Múlékony acantholyticus dermatosis [Grover] 
L1180 Egyéb megjelölt acantholyticus rendellenességek 
L1190 Acantholyticus rendellenesség, k.m.n. 
L1200 Bullosus pemphigoid 
L1203 Súlyos bullosus pemphigoid szövődmény nélkül 
L1204 Súlyos bullosus pemphigoid szövődménnyel 
L1210 Hegesedő pemphigoid 
L1220 Gyermekkori idült bullosus betegség 
L1230 Szerzett epidermolysis bullosa 
L1290 Pemphigoid, k.m.n. 
L1300 Dermatitis herpetiformis 
L1310 Subcornealis pustulosus dermatitis 
L1380 Egyéb megnevezett bullosus rendellenségek 
L1390 Bullosus rendellenesség, k.m.n. 
L2093 Atopiás dermatitis, kiterjedt (SCORAD 35-60 között) 
L2094 Atopiás dermatitis, súlyos (SCORAD 60 felett) 
L2302 Fémek okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2312 Ragasztószerek okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2322 Kozmetikumok okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2332 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2342 Allergiás kontaktdermatitis festékektől (18 % felett) 
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L2352 Egyéb vegyi anyagok okozta allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2362 Allergiás kontaktdermatitis bőrrel ér. élelmiszerektől (18 % felett) 
L2372 Allergiás kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (18 % felett) 
L2382 Egyéb ágens okozta allergiás kontaktdermatitisek (18 % felett) 
L2392 Nem meghatározott okú allergiás kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2402 Detergensek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2412 Olajok, zsírok okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2422 Oldószerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2432 Kozmetikumok okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2442 Bőrrel ér.gyógyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2452 Egyéb vegyszerek okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2462 Bőrrel ér. élelmiszer okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2472 Irritativ kontaktdermatitis nem élelmiszer növényektől (18 % felett) 
L2482 Egyéb ágens okozta irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2492 Nem megnevezett okú irritativ kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2502 Kozmetikumok okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2512 Nem spec. kontaktdermatitis bőrrel ér. gyógyszerektől (18 % felett) 
L2522 Festékek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2532 Egyéb vegyszerek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2542 Bőrrel ér. élelmiszer okozta nem spec. kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2552 Nem élelm.növények okozta nem spec. kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2582 Egyéb ágensek okozta nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2592 Ismeretlen okú, nem specifikus kontaktdermatitis (18 % felett) 
L2602 Exfoliativ dermatitis (erythroderma) (18 % felett) 
L2702 Gyógyszer okozta generalizált bőrkiütések (18 % felett) 
L2712 Gyógyszer okozta körülirt bőrkiütések (18 % felett) 
L2722 Elfogyasztott élelmiszer okozta dermatitis (18 % felett) 
L2782 Egyéb belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (18 % felett) 
L2792 Nem megnevezett, belsőleg bevett anyag okozta dermatitis (18 % felett) 
L2802 Lichen simplex chronicus (18 % felett) 
L2812 Prurigo nodularis (18 % felett) 
L2822 Egyéb prurigo (18 % felett) 
L4003 Psoriasis vulgaris, kp.súlyos (PASI-SCOR 11-18) 
L4004 Psoriasis vulgaris, súlyos (PASI-SCOR 19-30) 
L4005 Psoriasis vulgaris, nagyon súlyos (PASI-SCOR 31-44) 
L4010 Generalizált pustulosus psoriasis 
L4033 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis, súlyos 
L4034 Tenyéri és talpi pustulosus psoriasis, nagyon súlyos 
L4050 Arthropathiás psoriasis (M07.0-M07.3*, M09.0*) 
L5100 Nem bullosus erythema multiforme 
L5110 Bullosus erythema multiforme 
L5120 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] 
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 
L5300 Toxikus erythema 
L5310 Erythema annulare centrifugum 
L5320 Erythema marginatum 
L5330 Egyéb idült konfigurált erythema 
L5380 Egyéb, megjelölt erythemás állapotok 
L5700 Sugárzás okozta keratosis 
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L5710 Actinicus reticuloid 
L5720 Cutis rhomboidalis nuchae 
L5730 Civatte-féle poikiloderma 
L5750 Actinicus granuloma 
L5780 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól 
L5790 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól, k.m.n. 
L5800 Akut radiodermatitis 
L5810 Idült radiodermatitis 
L5890 Radiodermatitis, k.m.n. 
L5900 Erythema ab igne [dermatitis ab igne] 
L5980 A bőr és bőralatti szövet egyéb meghat. károsodása sugárzástól 
L5990 A bőr és bőralatti szövet sugárzással kapcsolatos elváltozása, k.m.n. 
L8700 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrle] 
L8710 Reaktív perforáló collagenosis 
L8720 Elastosis perforans serpiginosa 
L8780 Egyéb transepidermalis eliminatios rendellenességek 
L8790 Transepidermalis eliminatiós rendellenesség, k.m.n. 
L88H0 Pyoderma gangraenosum 
L89H0 Decubitus-fekély 
L9200 Granuloma annulare 
L9210 Necrobiosis lipoidica, m.n.o. 
L9220 Granuloma faciale [a bőr eosinophil granulomája] 
L9300 Discoid lupus erythematosus 
L9310 A bőr szubakut lupus erythematosusa 
L9320 Egyéb, körülirt lupus erythematosus 
L9420 Calcinosis cutis 
L9430 Sclerodactylia 
L9450 Poikiloderma vasculare atrophicans 
L9480 Egyéb, megnevezett lokalizált kötőszöveti rendellenességek 
L9510 Erythema elevatum et diutinum 
L9580 Egyéb bőrre lokalizált vasculitisek 
L9590 Bőrre lokalizált vasculitis, k.m.n. 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
L9800 Pyogen granuloma 
L9820 Lázas neutrophiliás dermatosis [Sweet] 
L9860 A bőr és bőralatti szövet egyéb infiltrativ elváltozásai 
M2460 Ízületi ankylosis 
M2500 Haemarthros 
M2510 Ízületi sipoly 
M2520 Lötyögő izület 
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 
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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] 
M4360 Ferdenyak 
M6510 Egyéb fertőzéses tendinitis (synovitis) 
M6511 Tendovaginitis, tendovaginitis purulenta 
M6512 Mélytenyéri phlegmone 
M6740 Ganglion 
M6780 A synovium és az in egyéb, meghatározott rendellenességei 
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. 
M9510 Karfiol-fül 
N6020 Emlő fibroadenosis 
N61H0 Emlő gyulladásos rendellenességei 
N6400 Mellbimbó repedése és sipolya 
N6410 Az emlő zsírnecrosisa 
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 
Q1600 A fülkagyló veleszületett hiánya 
Q1610 A külső hallójárat veleszületett hiánya, elzáródása, szűkülete 
Q1690 A fül halláscsökkenést okozó, veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q1700 Járulékos fül 
Q1710 Nagyfülűség 
Q1720 Kisfülűség 
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Q1730 Egyéb módon szabálytalan alakú fül 
Q1740 A fül helyzeti rendellenessége 
Q1750 Elálló fülkagyló 
Q1780 A fül egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q1790 A fül veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q1800 Kopoltyúív eredetű üreg, sipoly, tömlő 
Q1810 Fül előtti üreg és tömlő 
Q1820 A kopoltyúív egyéb rendellenességei 
Q1830 Nyaki kúszóhártya 
Q1840 Nagyszájúság 
Q1850 Kisszájúság 
Q1860 Nagyajkúság 
Q1870 Kisajkúság 
Q1880 Az arc és nyak egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q1890 Az arc és nyak veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
Q3000 Choana elzáródás 
Q3010 Az orr hiánya vagy csökkent fejlettsége 
Q3020 Repedt, bevágott, hasadt orr 
Q3030 Veleszületett perforált orrsövény 
Q3080 Az orr egyéb veleszületett rendellenességei 
Q3090 Az orr veleszületett rendellenessége, k.m.n. 
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. 
Q3800 Az ajak m.n.o. veleszületett rendellenességei 
Q6740 A koponya, arc és állkapocs egyéb veleszületett rendellenességei 
Q7230 A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya 
Q7270 Hasadt láb 
Q7280 Az alsó végtag(-ok) egyéb redukciós defektusai 
Q7420 Az alsó végtag(-ok) és medenceöv egyéb veleszületett rendellenességei 
Q8000 Ichthyosis vulgaris 
Q8010 X-chromosomához kötött ichthyosis 
Q8020 Lemezes ichthyosis 
Q8030 Veleszületett hólyagos, ichthyoform erythroderma 
Q8080 Egyéb veleszületett ichthyosis 
Q8090 Veleszületett ichtyosis, k.m.n. 
Q8100 Epidermolysis bullosa simplex 
Q8110 Epidermolysis bullosa lethalis 
Q8120 Epidermolysis bullosa dystrophica 
Q8180 Egyéb bullosus epidermolysis 
Q8190 Epidermolysis bullosa, k.m.n. 
Q8200 Örökletes lymphoedema 
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Q8210 Xeroderma pigmentosum 
Q8220 Mastocytosis 
Q8300 Az emlő és mellbimbó veleszületett hiánya 
Q8500 Neurofibromatosis (benignus) 
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása 
S0020 A szemhéj és szemkörüli terület egyéb felületes sérülései 
S0030 Az orr felületes sérülése 
S0040 A fül felületes sérülése 
S0050 Az ajak és szájüreg felületes sérülése 
S0070 A fej többszörös felületes sérülése 
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése 
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe 
S0120 Az orr nyílt sebe 
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe 
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe 
S0500 Kötőhártya sérülése és szaruhártya horzsolódása idegentest nélkül 
S0510 A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása 
S0520 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusával, elvesztésével 
S0530 A szem repedése az intraocularis szövet prolapsusa, elvesztése nélkül 
S0540 A szemüreg áthatoló sérülése idegentesttel vagy anélkül 
S0550 A szemgolyóba hatoló sérülés idegentesttel 
S0560 A szemgolyóba hatoló seb idegentest nélkül 
S0570 A szemgolyó kiszakadása 
S0580 A szem és szemgödör egyéb sérülései 
S0590 A szem és szemgödör meghatározatlan részének sérülése 
S1170 A nyak többszörös nyílt sebe 
S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe 
S1190 A nyak k.m.n. részének nyílt sebe 
S4170 A váll és felkar többszörös nyílt sebe 
S4180 A vállöv egyéb és k.m.n. részének nyílt sebe 
S4800 A vállizület traumás amputatiója 
S4810 A felkar traumás amputatiója 
S4890 A felkar k.m.n. szintjének traumás amputatiója 
S4990 A váll és felkar k.m.n. sérülése 
S5010 Az alkar egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 
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 
S5800 A könyök traumás amputatiója 
S5810 Az alkar traumás amputatiója 
S5890 Az alkar traumás amputatiója szint megnevezése nélkül 
S6020 A csukló és kéz egyéb részeinek zúzódása 
S6070 A csukló és kéz többszörös felületes sérülése 
S6080 A csukló és kéz egyéb felületes sérülései 
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 
S6250 A hüvelykujj törése 
S6260 A kéz egyéb ujjának törése 
S6310 A kéz ujjának ficama 
S7100 A csípő nyílt sebe 
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S7110 A comb nyílt sebe 
S7170 A csípő és comb többszörös nyílt sebe 
S7180 A medenceöv egyéb és k.m.n. részeinek nyílt sebe 
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 
S8360 A térd k.m.n. részeinek rándulása és húzódása 
S8800 A térd traumás csonkolása 
S8810 A lábszár traumás csonkolása 
S8890 A lábszár traumás csonkolása, szint k.m.n. 
S9100 A boka nyílt sebe 
S9110 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérülés nélkül 
S9120 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérüléssel 
S9170 A boka és láb többszörös nyílt sebe 
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 
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] 
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. 
T0920 A törzs k.m.n. izületének és szalagjának ficama, rándulása és húzódása 
T1160 A felső végtag traumás amputatiója, szint k.m.n. 
T1180 A felső végtag egyéb meghatározott sérülése, szint k.m.n. 
T1190 A felső végtag k.m.n. sérülése, szint k.m.n. 
T1360 Az alsó végtag traumás amputatiója, szint k.m.n. 
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. 
T2800 A száj és garat égése 
T2850 A száj és garat maródása 
T8420 Egyéb csontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei 
T8430 Egyéb csonteszközök implantatumok és graftok mechanikai szövődményei 
T8440 Egyéb belső ortopéd eszközök-implantatumok-graftok mech. szövődményei 
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 
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 
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BEAVATKOZÁSOK "C" 
39102 Naveus flammeus kez. Neodynium-YAG-gal v.festéklézerrel 20 négyzetcentiméternél több 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
58327 Lágyrésztumor exstirpatio - marginalis 
58329 Lágyrésztumor exstirpatio, radicalis 
58600 Excisio laesionis mammae 
58692 Excisio mammae ectopicae 
58721 Excisio mamillae 
58843 Hegkimetszés Z-plastica 
58922 Mesh-graft 
58923 Thiersch lebeny, hámlebeny 
58924 Plastica cutis sec. Reverdin 
58926 Irhaátültetés, szabad 
58931 V-Y-plasztika 
58932 Bőrforgatásos bőrpótlás 
58939 Vándoroltatott nyeleslebeny 
5893B Thenar lebeny (Iselin) 
5893D Hídlebeny 
58970 Lebeny vagy nyeles lebeny revisio 
59020 Hajátültetés 

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 

  **** 99 9632 Kissebészeti beavatkozások I. 

BETEGSÉGEK 
B0701 Vírusos szemölcsök talpi lokalizációban 10 db felett 
B4320 Bőr alatti phaeomycoticus tályog és cysta 
C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 
C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
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 
C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C6000 Fityma rosszindulatú daganata 
C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 
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C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
D0000 Ajak, szájüreg, garat in situ carcinomája 
D0420 A fül és a külső hallójárat bőrének in situ rákja 
D0430 Az arc egyéb és meghatározatlan részének bőrének in situ rákja 
D0480 A bőr egyéb lokalizációinak in situ rákja 
D0490 Bőr in situ rákja, k.m.n. 
D1000 Ajak jóindulatú daganata 
D1010 Nyelv jóindulatú daganata 
D1020 Szájfenék jóindulatú daganata 
D1030 A száj egyéb és meghatározatlan részeinek jóindulatú daganata 
D1770 Egyéb lokalizációk jóindulatú zsírszöveti daganata 
D1800 Haemangioma, bármely lokalizációban 
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 
D2160 A törzs k.m.n. kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2190 Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. 
D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai 
D2220 A fül és a külső hallójárat festéksejtes naevusai 
D2290 Festéksejtes naevus k.m.n. 
D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata 
D2320 A fül és a külső hallójárat bőrének jóindulatú daganata 
D2800 Szeméremtest jóindulatú daganata 
D2900 Hímvessző jóindulatú daganata 
D2940 Herezacskó jóindulatú daganata 
D2970 Egyéb férfi nemiszervek jóindulatú daganata 
D2990 Férfi nemiszervek jóindulatú daganata, k.m.n. 
D3040 Húgycső jóindulatú daganata 
D3090 Húgyszerv jóindulatú daganata, k.m.n. 
D3600 Nyirokcsomók jóindulatú daganata 
D3700 Ajak, szájüreg, garat 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. 
D4130 Húgycső (urethra) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4850 Bőr bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4860 Emlő bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
E8820 Lipomatosis, m.n.o. 
H0000 Árpa és a szemhéj egyéb mély gyulladásai 
H0010 Jégárpa 
H0100 Szemhéjgyulladás (blepharitis) 
H0180 Egyéb meghatározott szemhéjgyulladás 
H0190 Szemhéjgyulladás, k.m.n. 
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis 
H0210 Szemhéj kifordulás 
H0230 Blepharochalasis 
H0240 Szemhéj ptosis 
H0260 Szemhéj xanthelasma 
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei 
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei 
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n. 
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H6000 Külső fül tályog 
H6020 Otitis externa maligna 
H6030 Egyéb fertőzéses külsőfül-gyulladás 
H6050 Heveny, nem-fertőzéses eredetű külsőfül-gyulladás 
H6090 Otitis externa, k.m.n. 
H6110 A fülkagyló nem-fertőzéses eredetű betegségei 
H6130 A külső hallójárat szerzett szűkülete 
H6180 A külső fül egyéb, meghatározott betegségei 
H6190 Külsőfül rendellenesség, k.m.n. 
H7000 Heveny mastoiditis 
H71H0 A középfül cholesteatomája 
H7200 Centrális dobhártya átfúródás 
H7310 Idült dobhártyagyulladás 
H7380 A dobhártya egyéb betegségei 
H7400 Tympanosclerosis 
H7440 A középfül polypusa 
I8300 Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel 
I8320 Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással 
I8390 Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül 
I8400 Belső, rögösödött aranyerek 
I8410 Belső aranyerek, egyéb szövődményekkel 
I8420 Belső aranyerek, szövődmény nélkül 
I8430 Külső, rögösödött aranyerek 
I8440 Külső aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8450 Külső aranyerek szövődmény nélkül 
I8470 Thrombotisált aranyerek, k.m.n. 
I8480 K.m.n. aranyerek egyéb szövődményekkel 
I8490 Aranyerek, szövődmény nélkül, k.m.n. 
I8600 Nyelv alatti varicositas 
I8610 Herezacskó varicositas 
I8680 Varicositas egyéb meghatározott lokalizációban 
J3400 Az orr tályogja, furunculusa és carbunculusa 
K1120 Nyálmirigygyulladás 
K1130 Nyálmirigytályog 
K1150 Nyálmirigykövesség 
K1160 Nyálmirigy mucocele 
K1180 A nyálmirigyek egyéb betegségei 
K1220 Cellulitis és abscessus a szájban 
K1320 Leukoplakia és egyéb epithelialis rendell. a szájüregben és a nyelven 
K1370 Egyéb és k.m.n. szájnyálkahártya elváltozások 
K1400 Nyelvgyulladás (glossitis) 
K1440 A nyelvpapillák sorvadása 
K6000 Akut végbélnyílás fissura 
K6010 Krónikus végbélnyílás fissura 
K6040 Végbélsipoly 
K6100 Végbélnyílás-tályog 
K6200 Analis polypus 
K6210 Rectalis polypus 
K6250 Végbélnyílás- és végbélvérzés 
K6260 Végbélnyílás- és végbélfekély 
L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus 
L0210 A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0220 A törzs bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0230 Tomportáji bőrtályog, kelés, carbunculus 
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L0240 Végtag bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0400 Akut nyirokcsomó-gyulladás az arcon, fejen, nyakon 
L0410 Akut nyirokcsomó-gyulladás a törzsön 
L0420 Akut nyirokcsomó-gyulladás a felső végtagon 
L0430 Akut nyirokcsomó-gyulladás az alsó végtagon 
L0480 Akut nyirokcsomó-gyulladás egyéb helyeken 
L0490 Akut nyirokcsomó-gyulladás, k.m.n. 
L0800 Pyoderma 
L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 
L0890 A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 
L89H0 Decubitus-fekély 
L9200 Granuloma annulare 
L9220 Granuloma faciale [a bőr eosinophil granulomája] 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
L9800 Pyogen granuloma 
L9860 A bőr és bőralatti szövet egyéb infiltrativ elváltozásai 
M2510 Ízületi sipoly 
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] 
M6580 Egyéb synovitis és tenosynovitis 
M6710 Az inak (ínhüvelyek) egyéb contracturái 
M6720 Synovialis hypertrophia, m.n.o. 
M6740 Ganglion 
M6780 A synovium és az in egyéb, meghatározott rendellenességei 
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 
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 
M7180 Egyéb, meghatározott bursopathiák 
M7950 A lágyrészekben visszamaradt idegentest 
M7980 Egyéb, meghatározott lágyrészrendellenességek 
N2110 Húgycsőkő 
N3400 Húgycső-tályog 
N3500 Posttraumás húgycsőszűkület 
N3510 Fertőzés utáni húgycsőszűkület, m.n.o. 
N3580 Egyéb húgycsőszűkület 
N3590 Húgycsőszűkület, k.m.n. 
N3600 Húgycső-sipoly 
N3620 Húgycső carunculus 
N3680 A húgycső egyéb meghatározott rendellenességei 
N4500 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályoggal 
N4590 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályog nélkül 
N4800 Leukoplakia penis 
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N4820 A hímvessző egyéb gyulladásos rendellenességei 
N4850 A hímvessző fekélye 
N4910 Funiculus spermat., tunica vag., vas deferens gyull. rendellenességei 
N4920 A herezacskó gyulladásos rendellenességei 
N4980 A férfi nemi szervek egyéb meghatározott gyulladásos rendellenességei 
N4990 Gyulladásos rendellenesség nem meghatározott férfi nemi szerven 
N5010 A férfi nemi szervek vascularis rendellenességei 
N5080 A férfi nemi szervek egyéb, meghatározott rendellenességei 
N5090 A férfi nemi szervek rendellenessége, k.m.n. 
N61H0 Emlő gyulladásos rendellenességei 
N7640 Szeméremtest tályog 
N7660 A szeméremtest kifekélyesedése 
N9070 Szeméremtest cysta 
N9910 Beavatkozást követő húgycsőszűkület 
O9110 Emlőtályog szüléshez társulva 
R0400 Epistaxis 
R0410 Vérzés a torokból 
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása 
S0080 A fej egyéb részének felületes sérülése 
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe 
S0120 Az orr nyílt sebe 
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe 
S0150 Az ajak és szájüreg nyílt sebe 
S0190 A fej nyílt sebe, k.m.n. 
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
S0700 Az arc zúzódása 
S0710 A koponya zúzódása 
S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása 
S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései 
S1180 A nyak egyéb részeinek nyílt sebe 
S3020 A külső nemiszervek zúzódása 
S3110 A hasfal nyílt sebe 
S3120 A hímvessző nyílt sebe 
S3660 A végbél sérülése 
S4000 A váll és felkar zúzódása 
S4100 A váll nyílt sebe 
S4110 A felkar nyílt sebe 
S4180 A vállöv egyéb és k.m.n. részének nyílt sebe 
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 
S6100 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül 
S6110 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével 
S6180 A csukló és kéz más részeinek nyílt sebe 
S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe 
S6970 A csukló és kéz többszörös sérülése 
S7110 A comb nyílt sebe 
S7170 A csípő és comb többszörös nyílt sebe 
S8100 A térd nyílt sebe 
S8180 A lábszár egyéb részeinek nyílt sebe 
S8190 A lábszár k.m.n. részének nyílt sebe 
S9110 A lábujj(-ak) nyílt sebe köröm sérülés nélkül 
T1720 Idegentest a garatban 
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T1730 Idegentest a gégében 
T1800 Idegentest a szájban 
T8740 Az amputatiós csonk infectiója 
T8760 Az amputatiós csonk egyéb és k.m.n. szövődménye 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
50902 Incisio palpebrae 
50990 Exstirpatio laesionis palpebrae plasticamque 
51800 Külsőfül bemetszése 
51810 Külsőfül elváltozás porcot nem érintő kimetszése 
51930 Tympanotomia 
52110 Incisio intranasalis 
52500 Excisio laesionis linguae 
52541 Sutura linguae 
52590 Incisio linguae 
52600 Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése 
53930 Ligatura venae 
54862 Sutura recti 
54991 Thrombectomia analis 
54992 Ignipunctio nodi haemorrhoidealis 
55400 Incisio parietis abdominis 
55810 Meatotomia urethrae 
55850 Húgycsőtágítás 
56100 Scrotum incisio 
56404 Meatotomia 
56410 Excisio laesionis penis 
58203 Ínhüvelyi bemetszés 
58305 Idegentest eltávolítás végtagi lágyrészből 
58340 Bursa olecrani exstirpatio 
58710 Mastotomia 
58820 Incisio et drainage cutis et/seu subcutis 
59123 Cauterisatio condylomae vaginalis 
59200 Elektrocoagulatio intranasalis 
81100 Idegentest eltávolítás szájból, meso v. nasopharynxból 

  **** 99 9633 Kissebészeti beavatkozások II. 

BETEGSÉGEK 
B0701 Vírusos szemölcsök talpi lokalizációban 10 db felett 
C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4920 Az alsó végtag, csipô kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C5090 Emlő 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 
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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. 
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja 
D0570 Az emlő egyéb in situ carcinomája 
D0900 Húgyhólyag in situ carcinomája 
D2100 A fej, arc, nyak kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2160 A törzs k.m.n. kötőszövete és egyéb lágyszövete jóindulatú daganata 
D2190 Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. 
D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai 
D2250 A törzs festéksejtes naevusai 
D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata 
D24H0 Az emlő jóindulatú daganata 
D3000 Vese jóindulatú daganata 
D3030 Húgyhólyag jóindulatú daganata 
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 
E8820 Lipomatosis, m.n.o. 
H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai 
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis 
H0210 Szemhéj kifordulás 
H0220 Lagophthalmus 
H0230 Blepharochalasis 
H0240 Szemhéj ptosis 
H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek 
H0260 Szemhéj xanthelasma 
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei 
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei 
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n. 
L0200 Arcbőr tályog, kelés, carbunculus 
L0210 A nyak bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0220 A törzs bőrtályogja, kelése, carbunculusa 
L0240 Végtag bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
L0500 Pilonidalis cysta tályoggal 
L0590 Pilonidalis cysta tályog nélkül 
L0800 Pyoderma 
L0880 A bőr és a bőralatti szövetek egyéb, meghatározott helyi fertőzései 
L0890 A bőr és a bőralatti szövetek helyi fertőzései, k.m.n. 
L2382 Egyéb ágens okozta allergiás kontaktdermatitisek (18 % felett) 
L5120 Toxikus epidermalis necrolysis [Lyell] 
L9480 Egyéb, megnevezett lokalizált kötőszöveti rendellenességek 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
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L9800 Pyogen granuloma 
L9860 A bőr és bőralatti szövet egyéb infiltrativ elváltozásai 
M2000 Kézujj(ak) deformitása 
M2160 Boka és láb egyéb szerzett deformitásai 
M2450 Ízületi contractura 
M2510 Ízületi sipoly 
M7030 A könyök egyéb bursitisei 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0300 Krónikus nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N1100 Refluxhoz társuló, non-obstructiv krónikus pyelonephritis 
N1110 Krónikus obstructiv pyelonephritis 
N1180 Egyéb krónikus tubulo-interstitialis nephritis 
N1190 Krónikus tubulo-interstitialis nephritis, k.m.n. 
N12H0 Tubulo-interstialis nephritis, akutnak vagy krónikusnak k.m.n. 
N1300 Hydronephrosis, az uretero-pelvicus átmenet elzáródásával 
N1310 Hydronephrosis ureter-stricturával, m.n.o. 
N1320 Hydronephrosis a vese és ureter kő okozta elzáródásával 
N1330 Egyéb és k.m.n. hydronephrosis 
N1340 Hydroureter 
N1350 Ureter-megtöretés (kinking) és -szűkület, hydronephrosis nélkül 
N1360 Pyonephrosis 
N1510 Vese- és vese körüli tályog 
N1780 Egyéb heveny veseelégtelenség 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N19H0 Nem meghatározott veseelégtelenség 
N2000 Vesekő 
N2010 Ureterkő 
N2020 Vese és ureterkő egyidejűleg 
N2090 Húgyúti kő, k.m.n. 
N2100 Hólyagkő 
N2110 Húgycsőkő 
N23H0 Vesekólika, k.m.n. 
N2580 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenességek 
N2700 Kis vese, egyoldali 
N2710 Kis vese kétoldali 
N2800 A vese ischaemiája és infarctusa 
N2810 Vesecysta, szerzett 
N3010 Interstitialis cystitis (idült) 
N3020 Egyéb idült cystitis 
N3030 Trigonitis 
N3040 Irradiatiós cystitis 
N3090 Urocystitis, k.m.n. 
N3110 Reflex neuropathiás húgyhólyag, m.n.o. 
N3180 A húgyhólyag egyéb neuromuscularis dysfunctiója 
N3200 Hólyagnyak elzáródás 
N3210 Vesico-intestinalis sipoly 
N3230 Húgyhólyag diverticulum 
N3280 A húgyhólyag egyéb meghatározott rendellenességei 
N3400 Húgycső-tályog 
N3410 Nem specifikus húgycsőgyulladás 
N3420 Egyéb húgycsőgyulladás 
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N3430 Urethra-syndroma, k.m.n. 
N3500 Posttraumás húgycsőszűkület 
N3510 Fertőzés utáni húgycsőszűkület, m.n.o. 
N3580 Egyéb húgycsőszűkület 
N3590 Húgycsőszűkület, k.m.n. 
N3600 Húgycső-sipoly 
N3610 Húgycső diverticulum 
N3620 Húgycső carunculus 
N3680 A húgycső egyéb meghatározott rendellenességei 
N3900 Húgyúti fertőzés nem meghatározott helyen 
N3930 Stress-incontinentia 
N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 
N3980 A húgyrendszer egyéb meghatározott rendellenességei 
N4000 Prostata túltengés 
N4001 Prostata túltengés I. stádium 
N4002 Prostata túltengés II. stádium 
N4003 Prostata túltengés III. stádium 
N4004 Prostata túltengés IV. stádium 
N4100 Akut prostatitis 
N4280 A prostata egyéb meghatározott rendellenességei 
N4710 Fitymatúltengés, phimosis 
N4820 A hímvessző egyéb gyulladásos rendellenességei 
N4920 A herezacskó gyulladásos rendellenességei 
N4980 A férfi nemi szervek egyéb meghatározott gyulladásos rendellenességei 
N4990 Gyulladásos rendellenesség nem meghatározott férfi nemi szerven 
N5090 A férfi nemi szervek rendellenessége, k.m.n. 
N61H0 Emlő gyulladásos rendellenességei 
Q6000 A vese egyoldali agenesise 
Q6030 Az egyik vese hypoplasiája 
Q6100 Veleszületett solitaer vesecysta 
Q6200 Veleszületett zsákvese (hydronephrosis) 
Q6210 A húgyvezeték atresiája és szűkülete 
Q6270 Veleszületett vesico-uretero-renalis reflux 
Q6310 Lebenyezett, összeolvadt és patkó vese 
Q6380 A vese egyéb meghatározott veleszületett rendellenességei 
Q6470 A hólyag és húgycső egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6490 A húgyrendszer rendellenessége, k.m.n. 
R0400 Epistaxis 
R3000 Dysuria 
R3090 Fájdalmas vizelés, k.m.n. 
R31H0 Vérvizelés, k.m.n. 
R32H0 Vizelet incontinentia, k.m.n. 
R33H0 Vizeletrekedés 
R35H0 Polyuria 
R3910 A vizeletürítés egyéb nehézségei 
R3980 A húgyrendszerrel kapcsolatos egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe 
S0220 Az orrcsont törése 
S0280 A koponya és arc egyéb csontjainak törései 
S3710 A húgyvezeték sérülése 
S3730 A húgycső sérülése 
S5170 Az alkar többszörös nyílt sebe 
S6100 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülése nélkül 
S6110 A kéz ujj(-ak) nyílt sebe a köröm sérülésével 
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S6190 A csukló és kéz k.m.n. részének nyílt sebe 
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 
S6880 A csukló és kéz egyéb részeinek traumás csonkolása 
S8810 A lábszár traumás csonkolása 
S9800 A láb traumás csonkolása a boka szintjében 
S9810 Egy lábujj traumás csonkolása 
S9820 Két vagy több lábujj traumás csonkolása 
T1900 Idegentest a húgycsőben 
T1910 Idegentest a hólyagban 
T8730 Az amputatiós csonk neuromája 
T8740 Az amputatiós csonk infectiója 
T8750 Az amputatiós csonk necrosisa 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
16550 Urethro-cystoscopia 
32550 Pyelographia retrográd 
50910 Resectio palpebrae 
50911 Excisio cutis palpebrae 
52160 Repositio fracturae nasi aperta 
55420 Excisio parietis abdominis 
58502 Csonk korrekció 
58810 Incisio sinus pilonidalis inflammatus 
58841 Bőrbeni és bőr alatti sipoly kimetszése 
58934 Z-plasztika 
59030 Keratotomia, desquamatio 
59120 Cauterisatio condylomae perianalis 

  **** 99 9634 Kissebészeti beavatkozások III. 

BETEGSÉGEK "A" 
C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
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 
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 
C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata 
C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 
C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
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 
C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
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C4920 Az alsó végtag, csipô kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7600 Fej, arc, nyak rosszindulatú daganata 
C7650 Alsó végtag rosszindulatú daganata 
C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
D0330 Az arc egyéb és meghatározatlan részének in situ melanomája 
D0410 A szemhéj és szemzug bőrének in situ rákja 
D0490 Bőr in situ rákja, k.m.n. 
D1060 Orrgarat jóindulatú daganata 
D1400 Középfül, orrüreg és melléküregek 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 
D2190 Kötőszövet és egyéb lágyszövet jóindulatú daganata, k.m.n. 
D2210 A szemhéj, szemzug festéksejtes naevusai 
D2230 Az arc egyéb és k.m.n. részének festéksejtes naevusai 
D2250 A törzs festéksejtes naevusai 
D2310 A szemhéj, szemzug bőrének jóindulatú daganata 
D3610 Perifériás idegek és az autonom idegrendszer jóindulatú daganata 
G5000 Trigeminus neuralgia 
G5600 Carpal tunnel (carpalis alagút) syndroma 
G5610 A n. medianus egyéb károsodásai 
G5620 A n. ulnaris károsodása 
G5630 A. n. radialis károsodása 
G5680 A felső végtag egyéb mononeuropathiái 
G5690 Felső végtagi mononeuropathia, k.m.n. 
G5700 A n. ischiadicus károsodása 
G5760 A n. plantaris károsodása 
G5890 Mononeuropathia, k.m.n. 
G7000 Myasthenia gravis 
H0110 A szemhéj nem fertőző dermatosisai 
H0200 Entropium és szemhéj trichiasis 
H0210 Szemhéj kifordulás 
H0220 Lagophthalmus 
H0230 Blepharochalasis 
H0240 Szemhéj ptosis 
H0250 A szemhéj működését befolyásoló egyéb rendellenességek 
H0260 Szemhéj xanthelasma 
H0270 A szemhéj és a szemkörüli tájék egyéb degeneratív rendellenességei 
H0280 A szemhéj egyéb megnevezett rendellenességei 
H0290 A szemhéj rendellenessége, k.m.n. 
J3300 Orrüreg-polypus 
J3310 Polypoid sinus degeneratio 
J3380 Egyéb melléküreg polypus 
J3390 Orrpolypus, k.m.n. 
K2200 Achalasia 
K2220 Nyelőcső obstructio 
K6010 Krónikus végbélnyílás fissura 
K6030 Végbélnyílás-sipoly 
K6040 Végbélsipoly 
K6050 Anorectalis sipoly 
L0280 Egyéb elhelyezkedésű bőrtályog, kelés, carbunculus 
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L5780 Egyéb bőrelváltozások tartós, nem ionizáló sugárzástól 
L89H0 Decubitus-fekély 
L9480 Egyéb, megnevezett lokalizált kötőszöveti rendellenességek 
L97H0 Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
M7030 A könyök egyéb bursitisei 
N10H0 Akut tubulo-interstitialis nephritis 
N2010 Ureterkő 
N2100 Hólyagkő 
N2110 Húgycsőkő 
N3280 A húgyhólyag egyéb meghatározott rendellenességei 
Q1000 Veleszületett ptosis 
Q1030 A szemhéj egyéb veleszületett rendellenességei 
Q1120 Kisszeműség 
Q3780 Szájpad-ajakhasadék, kétoldali, k.m.n. 
Q3930 Veleszületett nyelőcsőszűkület, strictura 
Q7000 Összenőtt ujjak 
R13H0 Dysphagia 
R31H0 Vérvizelés, k.m.n. 
R3980 A húgyrendszerrel kapcsolatos egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
R8990 Egyéb szervek és szövetek anyagainak k.m.n. kóros leletei 
S0010 A szemhéj és szemkörüli terület zúzódása 
S0110 A szemhéj és szemkörüli terület nyílt sebe 
S0120 Az orr nyílt sebe 
S0140 Az arc és rágóizület területének nyílt sebe 
S0192 A fej mély, koponyacsontig terjedő nyílt sebe 
S0510 A szemgolyó és szemgödör szöveteinek zúzódása 
S0710 A koponya zúzódása 
S0780 A fej egyéb részeinek zúzódása 
S0980 A fej egyéb meghatározott sérülései 
S4630 A triceps izmának és inának sérülése 
S5010 Az alkar egyéb és k.m.n. részeinek zúzódása 
S5100 A könyök nyílt sebe 
S5180 Az alkar egyéb részeinek nyílt sebe 
S5190 Az alkar k.m.n. részének nyílt sebe 
S5410 A N. medianus sérülése az alkar szintjében 
S5420 A N. radialis sérülése az alkar szintjében 
S6080 A csukló és kéz egyéb felületes sérülései 
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 
S7100 A csípő nyílt sebe 
S7110 A comb nyílt sebe 
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 
S8410 A N. peroneus sérülése a lábszár szintjében 
S9100 A boka nyílt sebe 
T1910 Idegentest a hólyagban 
T7980 A trauma egyéb korai szövődményei 
T7990 A trauma korai szövődményei, k.m.n. 
T8730 Az amputatiós csonk neuromája 
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BETEGSÉGEK "B" 
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
D2930 Mellékhere jóindulatú daganata 
D2940 Herezacskó jóindulatú daganata 
D3000 Vese jóindulatú daganata 
D3030 Húgyhólyag jóindulatú daganata 
D4100 Vese bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4130 Húgycső (urethra) bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
D4140 Húgyhólyag bizonytalan és ismeretlen viselkedésű daganata 
I8610 Herezacskó varicositas 
N0010 Akut nephritis syndroma, fokális-szegmentális glomerularis laesióval 
N0280 Egyéb ismétlődő és perzisztáló haematuria 
N0300 Krónikus nephritis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0380 Egyéb krónikus nephritis syndroma 
N0390 K.m.n. krónikus nephritis syndroma 
N0400 Nephrosis syndroma, kisebb glomerularis eltéréssel 
N0480 Egyéb nephrosis syndroma 
N0490 K.m.n. nephrosis syndroma 
N0590 K.m.n. nem meghatározott nephritis syndroma 
N1100 Refluxhoz társuló, non-obstructiv krónikus pyelonephritis 
N1330 Egyéb és k.m.n. hydronephrosis 
N1370 Vesico-ureteralis refluxhoz társult uropathia 
N1510 Vese- és vese körüli tályog 
N1790 Heveny veseelégtelenség, k.m.n. 
N1800 Végstádiumú veseelégtelenség 
N1880 Egyéb krónikus veseelégtelenség 
N1890 Krónikus veseelégtelenség, k.m.n. 
N2000 Vesekő 
N2010 Ureterkő 
N2580 A tubularis vesefunkció károsodása okozta egyéb rendellenességek 
N2810 Vesecysta, szerzett 
N2880 A vese és ureter egyéb, meghatározott rendellenességei 
N3000 Cystitis acuta 
N3010 Interstitialis cystitis (idült) 
N3020 Egyéb idült cystitis 
N3040 Irradiatiós cystitis 
N3090 Urocystitis, k.m.n. 
N3590 Húgycsőszűkület, k.m.n. 
N3620 Húgycső carunculus 
N3910 Perzisztáló fehérjevizelés, k.m.n. 
N3940 Egyéb meghatározott vizelet-incontinentia 
N4110 Krónikus prostatitis 
N4300 Cystosus (zárt) hydrocele 
N4310 Fertőzött hydrocele 
N4320 Egyéb hydrocele 
N4330 Hydrocele, k.m.n. 
N4340 Spermatocele 
N44H0 Herecsavarodás 
N4500 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályoggal 
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N4590 Orchitis, epididymitis és epididymo-orchitis tályog nélkül 
N46H0 Férfi meddőség 
N4890 Hímvessző rendellenesség, k.m.n. 
N4900 Az ondóhólyag gyulladásos rendellenességei 
N4920 A herezacskó gyulladásos rendellenességei 
N4980 A férfi nemi szervek egyéb meghatározott gyulladásos rendellenességei 
N4990 Gyulladásos rendellenesség nem meghatározott férfi nemi szerven 
N5010 A férfi nemi szervek vascularis rendellenességei 
N5080 A férfi nemi szervek egyéb, meghatározott rendellenességei 
N5090 A férfi nemi szervek rendellenessége, k.m.n. 
N9980 Az urogenitalis rendszer egyéb beavatkozást követő rendellenességei 
Q5490 Hypospadiasis, k.m.n. 
Q5510 A here és herezacskó hypoplasiája 
Q5520 A here és herezacskó egyéb veleszületett rendellenességei 
Q6100 Veleszületett solitaer vesecysta 
Q6110 Polycystás vese, gyermekkori típus 
Q6120 Polycystás vese, felnőttkori típus 
Q6130 Polycystás vese, k.m.n. 
Q6180 Egyéb cystás vesebetegségek 
Q6190 Cystás vesebetegség, k.m.n. 
Q6200 Veleszületett zsákvese (hydronephrosis) 
Q6230 A vesemedence és húgyvezeték egyéb, elzáródással járó rendellenességei 
Q6270 Veleszületett vesico-uretero-renalis reflux 
Q6420 Veleszületett hátsó húgycső billentyűk 
R3000 Dysuria 
R31H0 Vérvizelés, k.m.n. 
R33H0 Vizeletrekedés 
R3980 A húgyrendszerrel kapcsolatos egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
S3020 A külső nemiszervek zúzódása 
S3130 A herezacskó és herék nyílt sebe 
S3800 A külső nemiszervek zúzódása 

BEAVATKOZÁSOK "C" 
50406 Periferiás neurotomia, idegexcisio 
50940 Plastica palpebrae 
52121 Polypectomia, ethmoidectomia nélkül az orrüregből 
54283 Dilatatio cardiae pneumaticus 
54872 Exstirpatio fistulae externae recti 
55700 Húgyhólyagkő endoszkópos eltávolítása 
58920 Teljes vastagságú bőrátültetés Wolf-Krause 
58921 Félvastag bőrátültetés 
58927 Bőrátültetés, szabad 
58930 Burow-féle háromszög lebenyplasztika 

BEAVATKOZÁSOK "D" 
18460 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus 
18461 Punctio et/seu aspiratio renis diagnosticus, UH.vez 
56130 Scrotum és tunica vaginalis reconstructio 
59210 Elektrocoagulatio cystoscopica 
59780 Sclerotisatio hydrokele 
81600 Vesecysta punkció és leszívás, Rtg.vez. 
81601 Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez. 
81631 Aspiratio et/seu drainage vesiculae seminalis 

("A" DIAGN. ÉS "C" BEAV.) VAGY ("B" DIAGN. ÉS "D" BEAV.) 
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  **** 99 9660 Kisded utógondozása nem kielégítő súlygyarapodás miatt 28 nap felett, 1 év alatt 

BETEGSÉGEK 
R6281 Az elvárható norm. élettani fejlődés elmaradása súlygyarapodás miatt 
R6289 Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása egyéb ok miatt 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z5192 Kisded utógondozása nem kielégítő súlygyarapodás miatt 

  **** 99 9661 Passzív immunizálás RSV ellen a 28. terhességi hét előtt született újszülöttek részére, 1 éves kor alatt 

"1","4","5" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
P0721 Extrém éretlenség, 28 betöltött hétnél (196 betöltött napnál) kevesebb gestációs idő 

ÉS "1","4","5" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
P0700 Extrém alacsony születési súly 
P0711 Egyéb alacsony születési súly (1000-1499 g) 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
91250 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával 

KIEGÉSZÍTŐ HBCS, MELY VALAMENNYI HBCS MELLETT ELSZÁMOLHATÓ 

  **** 99 9662 Passzív immunizálás RSV ellen a szív fejlődési rendellenessége esetén, 2 éves kor alatt 

"1","3","4","5" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
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 
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. 
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 
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ÉS BEAVATKOZÁSOK 
91250 Passzív védelem RSV ellen Synagis adásával 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
91255 A CHD súlyosságát elbíráló bizottság jogosultságot megállapító határozata 

KIEGÉSZÍTŐ HBCS, MELY VALAMENNYI HBCS MELLETT ELSZÁMOLHATÓ 

  **** 99 9670 Harmadlagos utógondozás, 1 éves vagy annál idősebb korban 

BETEGSÉGEK 
R6281 Az elvárható norm. élettani fejlődés elmaradása súlygyarapodás miatt 
R6289 Az elvárható normális élettani fejlődés elmaradása egyéb ok miatt 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z5193 Harmadlagos utógondozás 1 - 14 éves kor között 

  **** 99 9680 Donor ellátása 

BETEGSÉGEK 
U9990 Sine morbo 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z5200 Donor: vér 
Z5210 Donor: bőr 
Z5220 Donor: csont 
Z5230 Donor: csontvelő 
Z5240 Donor: vese 
Z5250 Donor: cornea 
Z5280 Donor: egyéb szerv vagy szövet 
Z5290 Donor: k.m.n. szerv vagy szövet 

  **** 99 9690 Kísérő személy ellátása 

BETEGSÉGEK 
U9990 Sine morbo 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z7631 Fogyatékos beteget kísérő személy 

  **** 99 9691 Ellátás szoptatás miatt 

BETEGSÉGEK 
U9990 Sine morbo 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z7632 Szoptató anya 

  **** 99 9692 Ellátás 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának segítése miatt 

BETEGSÉGEK 
U9990 Sine morbo 

ÉS "V" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK 
Z7633 14 éves kor alatti gyermek gyógyulásának segítése 

  **** 99 9700 Jelek, tünetek, és egyéb sine morbo állapothoz társuló egyéb kórházi ellátások 

BETEGSÉGEK 
A4990 Baktérium fertőzések k.m.n. 
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 
D4810 Egyéb kötőszövet és lágyszövet bizonytalan viselkedésű daganata 
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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 
D7300 Hyposplenia 
D7310 Hypersplenia 
D7380 A lép egyéb betegségei 
D7390 Lépbetegség k.m.n. 
D7510 Másodlagos polycythaemia 
D7580 A vér és a vérképzőszervek egyéb meghatározott betegségei 
D7590 A vér és a vérképzőszervek betegségei k.m.n. 
D8900 Polyclonalis hypergammaglobulinaemia 
D8920 Hypergammaglobulinaemia k.m.n. 
D8980 Az immunrendszert érintő egyéb meghatározott rendellenességek m.n.o. 
E6600 Kalóriatöbblet miatti elhízás 
E6690 Elhízás, k.m.n. 
E86H0 A testnedvek csökkenése, volumenhiány 
I6790 Cerebrovascularis betegség, k.m.n. 
R0110 Szívzörej, k.m.n. 
R0120 Egyéb szíveredetű hangjelenségek 
R1610 Splenomegalia m.n.o. 
R17H0 Sárgaság, k.m.n. 
R4000 Aluszékonyság 
R4020 Coma, k.m.n. 
R4100 Desorientatio, k.m.n. 
R4110 Anterograd amnesia 
R4120 Retrograd amnesia 
R4130 Egyéb amnesia 
R4180 Cognitiv funkciókkal és tudatossággal kapcs. egyéb panaszok és tünetek 
R4300 Anosmia 
R4310 Parosmia 
R4320 Parageusia 
R4400 Akusztikus hallucinatiók 
R4410 Vizuális hallucinatiók 
R4420 Egyéb hallucinatiók 
R4430 Hallucinatiók, k.m.n. 
R4480 Az ált. érzéssel-érzékeléssel kapcs. egyéb k.m.n. panaszok és tünetek 
R4560 Fizikai erőszakhajlam 
R4570 Emocionális shock és stresszállapot, k.m.n. 
R4580 Az érzelmi állapottal kapcsolatos egyéb panaszok és tünetek 
R4620 Különös és magyarázhatatlan magatartás 
R4630 Túlzott aktivitás 
R4640 Lassultság és szegényes reakciókészség 
R4700 Dysphasia és aphasia 
R4710 Dysarthria és anarthria 
R4780 Egyéb és nem meghatározott beszédzavarok 
R4810 Agnosia 
R4820 Apraxia 
R4880 Egyéb és nem meghatározott jel-dysfunctiók 
R4900 Dysphonia 
R4910 Aphonia 
R4920 Hyper- és hyponasalitás 
R4980 Egyéb és nem meghatározott beszédhang zavarok 
R5000 Láz hidegrázással 
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R5010 Tartós láz 
R5090 Láz, k.m.n. 
R51H0 Fejfájás 
R5200 Akut fájdalom 
R5210 Idült tűrhetetlen fájdalom 
R5220 Egyéb idült fájdalom 
R5290 Fájdalom, k.m.n. 
R53H0 Rossz közérzet és fáradtság 
R54H0 Senilitas 
R5600 Lázas görcsállapotok 
R5680 Egyéb és nem meghatározott görcsök 
R5710 Hypovolaemiás shock 
R5780 Egyéb shock 
R58H0 Vérzés, m.n.o. 
R5900 Körülírt nyirokcsomó megnagyobbodás 
R5910 Generalizált nyirokcsomó megnagyobbodás 
R5990 Megnagyobbodott nyirokcsomók, k.m.n. 
R6000 Lokalizált oedema 
R6010 Generalizált oedema 
R6090 Oedema, k.m.n. 
R6100 Lokalizált hyperhidrosis 
R6110 Generalizált hyperhidrosis 
R6190 Hyperhidrosis, k.m.n. 
R6310 Polydipsia 
R6320 Polyphagia 
R6330 Táplálkozási nehézségek és zavarok 
R6350 Abnormális súlygyarapodás 
R6380 A táplálkozással-folyadékfelvétellel kapcs. egyéb panaszok és tünetek 
R6800 Hypothermia, nem az alacsony környezeti hőmérséklettől 
R6810 A csecsemőkor sajátos nem specifikus tünetei 
R6820 Szájszárazság, k.m.n. 
R6830 Dobverő ujjak 
R6880 Egyéb meghatározott tünetek és jelek 
R69H0 A morbiditás ismeretlen és k.m.n. okai 
R7000 Gyorsult vörösvérsejt-süllyedés 
R7010 Abnormális plasmaviszkozitás 
R7400 A transaminase és tejsav-dehydrogenase [LDH] szint emelkedése 
R7480 Egyéb serum-enzimek abnormis szintje 
R7490 Nem meghatározott serum-enzimek kóros szintje 
R75H0 Humán immunhiány virus [HIV] laboratóriumi evidenciája 
R7600 Emelkedett antitest-titer 
R7610 Tuberculin teszt abnormis reakciója 
R7620 Álpozitív syphilis teszt 
R7680 Egyéb, meghatározott abnormis immunológiai leletek a serumban 
R7690 Abnormis immunológiai serum lelet, k.m.n. 
R7700 Albumin-rendellenesség 
R7710 Globulin-rendellenesség 
R7720 Alfa-foetoprotein rendellenesség 
R7780 Egyéb meghatározott plasmafehérje abnormitások 
R7790 Plasmafehérje-abnormitás, k.m.n. 
R7900 Nyomelemek kóros lelete a vérben 
R7980 Egyéb meghatározott kóros lelet a vér kémiájában 
R7990 A vér kóros kémiai lelete, k.m.n. 
R80H0 Izolált fehérjevizelés 
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R8200 Chyluria 
R8210 Myoglobinuria 
R8220 Bilirubinuria 
R8230 Haemoglobinuria 
R8240 Acetonuria 
R8250 Gyógyszerek, egyéb és biológiai anyagok megnövekedett vizelet-szintje 
R8260 Elsősorban nem medicinális anyagok abnormis vizelet-szintje 
R8270 A vizelet mikrobiológiai vizsgálatának kóros lelete 
R8280 A vizelet cytologiai és szövettani vizsgálatának kóros leletei 
R8290 A vizelet egyéb és k.m.n. kóros leletei 
R8300 A liquor cerebrospinalis kóros enzimszint leletei 
R8310 A liquor cerebrospinalis kóros hormonszint leletei 
R8320 A liquor cerebrospinalis kóros bilógiai anyag leletei 
R8330 A liquor cerebrospinalis kóros nem orvosi anyag leletei 
R8340 A liquor cerebrospinalis kóros immunológiai leletei 
R8350 A liquor cerebrospinalis kóros mikrobiológiai leletei 
R8360 A liquor cerebrospinalis kóros cytológiai leletei 
R8370 A liquor cerebrospinalis kóros szövettani leletei 
R8380 A liquor cerebrospinalis egyéb kóros leletei 
R8390 A liquor cerebrospinalis k.m.n. kóros leletei 
R8900 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros enzimszint leletei 
R8910 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros hormonszint leletei 
R8920 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros biológiai anyag leletei 
R8930 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros nem orvosi anyag leletei 
R8940 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros immunológiai leletei 
R8950 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros mikrobiológiai leletei 
R8960 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros cytológiai leletei 
R8970 Egyéb szervek és szövetek anyagainak kóros szövettani leletei 
R8980 Egyéb szervek és szövetek anyagainak egyéb kóros leletei 
R8990 Egyéb szervek és szövetek anyagainak k.m.n. kóros leletei 
R9380 Egyéb megnev. testrész diagn. képalkotó vizsg.nál talált kóros leletek 
R9480 Egyéb szervek, szervrendszerek funkc. vizsgálatainak kóros eredményei 
T7380 A deprivatio (nélkülözés) egyéb hatásai 
T7390 A deprivatio (nélkülözés) k.m.n. hatásai 
T7400 Elhanyagolás vagy elhagyás 
T7420 Nemi erőszak, abusus 
T7430 Pszichológiai erőszak, abusus 
T7480 Egyéb rossz bánásmód syndromák 
T7490 Rossz bánásmód syndroma, k.m.n. 
T7530 Helyváltoztatási betegség 
U9990 Sine morbo 

VAGY BETEGSÉGEK 
Q5640 Bizonytalan neműség, k.m.n. 
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 
Q8970 Többszörös, m.n.o. veleszületett rendellenességek 
Q8980 Egyéb meghatározott veleszületett rendellenességek 
Q8990 Veleszületett rendellenesség, k.m.n. 
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  **** 99 9701 Volumen hiány, tumor okozta anaemia sürgősségi ellátása 

"1" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "A" 
A C0000-D0990 tartományban lévő bármely betegség 

BETEGSÉGEK "B" 
D6490 Anaemia k.m.n. 

"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C" 
D6300 Anaemia daganatos betegségekben (C00-D48+) 

BETEGSÉGEK "D" 
E86H0 A testnedvek csökkenése, volumenhiány 
R5000 Láz hidegrázással 
R5010 Tartós láz 

VÉRKÉSZÍTMÉNYEK "E" 
64125 Vörösvérsejt koncentrátum zárt rendszerben mosott, fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, 

szerelékkel 
66290 Vörösvérsejt koncentrátum határréteg szegény, reszuszpendált, szerelékkel 
66336 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, szerelékkel 
66343 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt és mosott kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, 

szerelékkel 
66344 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, kb. 50 ml, adenin tartalmú oldatban, reszuszpendált, szerelékkel 
66346 Plazma friss, fagyasztott, sejtszegény, kb. 50 ml, szerelékkel 
66348 Vörösvérsejt koncentrátum, 1 E gépi aferezis, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 
66988 Plazma friss, fagyasztott, szerelékkel 
66992 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, mosott fiziológiás sóban vagy adenin tartalmú oldatban 

reszuszpendált, szerelékkel 
66993 Vörösvérsejt koncentrátum, fagyasztott, -196 °C, felolvasztott, szerelékkel 
69971 Vörösvérsejt koncentrátum, szűrt, fagyasztott, -196 °C, szerelékkel 
69972 Vörösvérsejt koncentrátum, zárt rendszerben, szűrt, adenin tartalmú oldatban reszuszpendált, szerelékkel 

BEAVATKOZÁSOK "F" 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 

BEAVATKOZÁSOK "G" 
88740 Infúzió perifériás vénába 
88741 Infúzió centrális vénába 

("A" DIAGN. ["1"-ES TÍP.] ÉS "B" DIAGN. ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍP.] ÉS "E" VÉRK. ÉS "F" BEAV.) VAGY ("D" DIAGN. ÉS "G" BEAV.) 

  **** 99 9702 Alarmírozó jelek és tünetek sürgősségi ellátása 

BETEGSÉGEK 
F4100 Pánik zavar (szindróma) (epizódikus, rohamokban jelentkező szorongás) 
G9350 Agyi nyomásfokozódás 
G9360 Agyvizenyő 
I9510 Orthostaticus hypotensio 
I9520 Gyógyszer okozta alacsony vérnyomás 
I9580 Egyéb hypotensio 
J9600 Heveny légzési elégtelenség 
K9200 Vérhányás 
K9210 Vérszékelés 
K9220 Gastrointestinalis vérzés k.m.n. 
R0020 Palpitatio 
R0720 Praecordialis fájdalom 
R0730 Egyéb mellkasi fájdalom 
R0740 Mellkasi fájdalom, k.m.n. 
R0900 Asphyxia 
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R11H0 Hányinger és hányás 
R2520 Görcsök 
R4010 Stupor 
R4570 Emocionális shock és stresszállapot, k.m.n. 
R55H0 Syncope és collapsus 
R5600 Lázas görcsállapotok 
R5680 Egyéb és nem meghatározott görcsök 
R6100 Lokalizált hyperhidrosis 
R6110 Generalizált hyperhidrosis 
R6190 Hyperhidrosis, k.m.n. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
12070 Standard EEG 
1207E EEG során alkalmazott egyéb próbák (egyenként) 
12620 EKG kerékpár terheléssel 
12621 EKG futószalag terheléssel 
12622 EKG hand-grip terheléssel 
12624 EKG gyógyszeres terheléssel 
16320 Oesophagogastroscopia 
16330 Gastroscopia 
1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata 
34410 Agykoponya natív CT vizsgálata 
34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34440 Mellkas CT vizsgálata natív 
34441 Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34442 Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34450 Teljes has CT vizsgálata natív 
34451 Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34452 Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34453 Teljes has és medence CT vizsgálata natív 
34454 Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34460 Medence CT vizsgálata natív 
34461 Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34462 Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34914 Agykoponya natív MR vizsgálat 
34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34930 Mellkas MR vizsgálata natív 
34931 Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34932 Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34933 Teljes has MR vizsgálata natív 
34934 Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34935 Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34937 Teljes has és medence MR vizsgálata natív 
34938 Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34939 Medence MR vizsgálata natív 
34940 Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg 
34941 Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg 
3612A Echocardiographia (M-mód, 2D) 
3612D Echocardiographia color Doppler 
87120 Intermittáló pozitív nyomású gépi lélegeztetés, endotracheális intubációval (ellátási napban) 
88740 Infúzió perifériás vénába 
88741 Infúzió centrális vénába 
8981A Több paraméteres non-invazív monitorizálás 
89830 Többparaméteres monitorizálás 6-20 óra időtartamban 
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  **** 99 9710 Stereotaxiás sugárterápia egy vagy több gócra 

BETEGSÉGEK 
C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
C6940 Szemgolyó 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 
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 
C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
D3530 Ductus craniopharyngealis jóindulatú daganata 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
37283 Sztereotaxiás agyi besugárzás egy gócra (foton) 
37286 Agydaganatok interstitialis besugárzása képfúzióval 

  **** 99 9720 Egésztest besugárzás transzplantáció előtt 

BETEGSÉGEK 
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) 
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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. 
C8500 Lymphosarcoma 
C8510 B-sejtes lymphoma, k.m.n. 
C8570 A non-Hodgkin lymphoma egyéb meghatározott típusai 
C8590 Non-Hodgkin lymphoma 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 
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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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
37526 Egésztest telekobalt besugárzás 

  **** 99 9730 Brachyterápia 

BETEGSÉGEK 
A C0000-C7980 tartományban lévő bármely betegség 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
30644 HDR AL kezelés, emlő, egy alkalom 
30645 HDR AL kezelésre intraoperatív v. percután katéter behelyezéssel 
30646 LDR/MDR AL-kezelés, emlő, egy alkalom 
30647 LDR/MDR AL-kezelés, intraoperatív katéteren át, egy alkalom 
37630 Kontakt besugárzás szemre, béta applikátorral 
37640 Moulage technika gamma sugárforrással, LDR 
37650 Moulage technika béta sugárforrással, egy alkalom 
38317 Interstitialis izotóp kezelés szájüreg, LDR 
38321 Interstitialis izotóp kezelés mellkasfal, LDR 
38347 Interstitialis izotóp kezelés végtagon, LDR 
38357 Interstitialis izotóp kezelés nyirokrendszer, LDR 
38500 Manualis intracav. th. orbita, orrmelléküreg, LDR 
38515 Manualis intracav. th. epipharynx, LDR 
38521 Manualis intracav. th. a szájüregben, LDR 
38540 Manualis intracav. th. uterus/vagina, LDR 
38550 Manualis intracav. th. hólyag, LDR 
38562 Manualis intracav. th. rectum, LDR 
38600 HDR AL kezelés, fej 
38601 HDR AL kezelés, nyak 
38602 HDR AL kezelés, fej-nyak (moulage) 
38603 LDR/MDR AL kezelés, fej 
38604 LDR/MDR AL kezelés, nyak 
38605 LDR/MDR AL kezelés, fej-nyak (moulage) 
38610 HDR AL kezelés, oesophagus 
38611 LDR/MDR AL-kezelés, oseophagus 
38621 HDR AL kezelés, bronchus (egyutas) 
38622 HDR AL kezelés, bronchus (többutas) 
38631 HDR AL kezelés, vagina 
38632 HDR AL kezelés, uterus 
38633 HDR AL kezelés, uterus + vagina 
38634 HDR AL kezelés, parametrium 
38641 HDR AL kezelés, prosztata 
38642 HDR AL kezelés, húgyhólyag 
38652 HDR AL kezelés, rectum 

  **** 99 980A Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal 

BETEGSÉGEK 
C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
35710 Pajzsmirigytumor, recid. met. kezelés radiojóddal 
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  **** 99 980B Daganatos megbetegedések (kivéve: pajzsmirigy daganatok) kezelése nyílt radioizotóppal 

BETEGSÉGEK 
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. 
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. 
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. 
C7400 Mellékvesekéreg rosszindulatú daganata 
C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek 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 
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 
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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. 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
35800 Kezelés RE-186 HEADP-val 
35810 Kezelés Sr-89 Metastronnal 
35820 Radioimmun kezelés 
35850 Kezelés radioizotóppal jelzett csontaffin foszfonát radiofarmakonnal 
38100 Radionukl. infiltr. v. infusio koponyába, agyba 
38110 Radionukl. infiltr. v. infusio a fej-nyaki régióba 
38120 Radionukl. infúzió pleuralis v.peritonealis 
38130 Radionuklid endolymphaticus infúzió 
38140 Radionukl. inf. v. insertio testüregbe 
38150 Radionuklid szöveti infiltráció 

  **** 99 980C Nem daganatos megbetegedések kezelése nyílt radioizotópokkal 

BETEGSÉGEK 
E0400 Nem-toxikus diffúz golyva 
E0410 Nem-toxikus pajzsmirigy göb 
E0420 Nem-toxikus többgöbös golyva 
E0480 Egyéb nem-toxikus golyva 
E0490 Nem-toxikus golyva, 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. 
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 
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. 
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. 
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 
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 
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. 
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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. 
M2130 Csukló vagy láb bénulása (szerzett) 
M2200 A térdkalács visszatérő (habitualis) dislocatiója 
M2210 A térdkalács visszatérő (habitualis) subluxatiója 
M2220 Patellofemoralis rendellenességek 
M2230 A térdkalács egyéb zavarai 
M2240 Chondromalacia patellae 
M2280 A térdkalács egyéb rendellenességei 
M2290 Térdkalács rendellenesség, k.m.n. 
M2300 A meniscus cystosus elváltozása 
M2310 Discoid meniscus (veleszületett) 
M2320 A meniscus rendellenessége régi szakadás vagy sérülés miatt 
M2330 Egyéb meniscus elváltozások 
M2350 A térdizület krónikus instabilitása 
M2360 A térdizület szalagjainak egyéb spontán szakadása 
M2380 A térd egyéb belső zavarai 
M2390 A térd belső zavara, k.m.n. 
M2420 Szalag-rendellenesség 
M2460 Ízületi ankylosis 
M45H0 Spondylitis ankylopoetica 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
35830 Izotópos izületi kezelés 
3590A Pajzsmirigy hyperfunkció kezelése radiojóddal 

  **** 99 980D Pajzsmirigy daganatok kezelése nyílt radiojóddal rhTSH stimulálás után 

BETEGSÉGEK 
C73H0 A pajzsmirigy rosszindulatú daganata 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
35205 Pajzsmirigy maradványszövet stimulációja rhTSH kezeléssel 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
35710 Pajzsmirigytumor, recid. met. kezelés radiojóddal 

  **** 99 9970 Boncolás 

BEAVATKOZÁSOK 
29700 Boncolás teljes belszervi vizsgálattal 
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29703 Boncolás probléma orientált, részleges belszervi vizsgálatokkal 
29706 Hatósági és igazságügyi orvosi boncolás 

ÉS BEAVATKOZÁSOK 
29790 Boncolás utáni szövettani vizsgálat 
29799 Leoltás kórbonctani anyagból 
 

 

 

________________________ 
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