
KIVONAT 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 

2004. november 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
290/2004.(11.25.) Öh. sz. határozata 

 
Az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) 

 kötelező adatszolgáltatásáról 
 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkormányzat kötelessége. Az alapellátó rendszer 
megfelelő szinten tartásához illetve fejlesztéséhez elengedhetetlen bizonyos alapvető adatok, 
mutatók ismerete. Ezen és egyéb fontos adatok birtokában lehet felelősségteljes döntéseket 
hozni a helyi egészségügyi ellátási rendszer jobbítása érdekében. A szükséges adatok 
szolgáltatására az önkormányzattal feladatátvállalási szerződésben álló orvosok képesek. 
 
Az alapellátás orvosai eddig is készítettek éves beszámolót tevékenységükről Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete számára, ez azonban nem egységes szempontrendszer szerint 
készült, így a fent említett célok eléréséhez nem nyújtott megfelelő alapot. 
 
Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az érintett orvosokkal történt többszöri egyeztetés 
alapján kidolgozta az adatszolgáltatás egységes szempontrendszerét. Ennek alapján 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg az 
önkormányzattal szerződésben álló alapellátást végző orvosok évente kötelezően elkészítendő 
írásos beszámolójuk adatszolgáltató fejezetét. 

 
Felnőtt háziorvosi praxisok részéről 

1. „Jelentés a háziorvosok tevékenységéről” c., évente készítendő, KSH számára 
elküldendő adatszolgáltatás (a négy oldalas jelentés fénymásolata megküldendő a 
Képviselő-testületnek), amely tartalmazza: 

- praxisba bejelentkezettek száma nem és korcsoport szerinti bontásban 
- betegforgalom a tárgyév folyamán 

a./ rendelésen megjelentek száma 
b./ lakáson történt beteglátogatások száma 
c./ szakrendelésre irányítottak száma 
d./ kórházba utaltak száma 
e./ körzeti nővér által lakáson történt beteglátogatás száma 

          
2. „Kimutatás a háziorvosi szolgálathoz bejelentkezettek betegségeiről” c. KSH 

számára elküldendő adatszolgáltatás (a jelentés fénymásolata megküldendő a  
Képviselő-testületnek), amely tartalmazza a tárgyév végi állapot szerint a  
krónikus betegségben szenvedők számát nem és korcsoport szerinti bontásban 

 
3. Halálozási statisztika 

Halálesetek száma nem és korcsoport szerinti bontásban az alapbetegség 
megnevezésével 

 
4. Keresőképtelenség – rokkantosítás statisztikája 

a. Éves szinten az 1 hónapot meghaladó keresőképtelenek száma, diagnózissal 
b. OOSZI által az adott évben rokkantosítottak száma, diagnózissal   



Gyermek háziorvosi praxisok részéről 
1. „Jelentés a házi gyermekorvosok tevékenységéről” c., évente készítendő, 

                  KSH számára elküldendő adatszolgáltatás (a négy oldalas jelentés fénymásolata 
                  megküldendő a Képviselő-testületnek), amely tartalmazza: 

- praxisba bejelentkezettek száma nem és korcsoport szerinti bontásban 
- betegforgalom a tárgyév folyamán 

a./ rendelésen megjelentek száma 
b./ lakáson történt beteglátogatások száma 
c./ szakrendelésre irányítottak száma 
d./ kórházba utaltak száma 
e./ körzeti nővér által lakáson történt beteglátogatás száma 

 
2.  „Kimutatás a házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezettek betegségeiről” c. 

KSH számára elküldendő adatszolgáltatás (a jelentés fénymásolata megküldendő a 
Képviselő-testületnek), amely tartalmazza a tárgyév végi állapot szerint az ismert 
krónikus betegségben szenvedők számát nem és korcsoport szerinti bontásban 

 
3. Halálozási statisztika 

Halálesetek száma nem és korcsoport szerinti bontásban az alapbetegség 
megnevezésével 

Fogorvosi praxisok részéről 
 

1. „Jelentés a fogorvosok tevékenységéről” c., évente készítendő KSH statisztika 
fénymásolata megküldendő a Képviselő-testületnek 

 
2. Kimutatás az elvégzett terápiás beavatkozásokról és szűrővizsgálatokról 

a. foghúzás 
b. amalgám tömés 
c. esztétikai tömés 
d. egyéb esztétikai 
beavatkozás 

e. gyökérkezelés 
f. fogpótlás 
g. szűrővizsgálatok (felnőtt, 
gyermek, várandós) 

 
A kötelező adatszolgáltatás benyújtási határideje első ízben 2005. január 31., azt követően 
pedig a tárgyévet követő február 15-e. A beszámolók feldolgozásáért az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság felelős. A bizottság előterjesztésében a Képviselő-testület márciusi ülésén 
tárgyalja az egészségügy helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Az adatszolgáltatás és feldolgozás során az érvényben lévő adatvédelmi szabályzatot 
maradéktalanul be kell tartani. Az adatszolgáltatás számonkérhetősége érdekében az 
alapellátásban dolgozó orvosokkal kötött szerződésekbe ennek kötelezettségét bele kell 
foglalni a jelenleg folyamatban levő szerződés módosítások során. 
 
Dr. Palovics Lajos s.k.      Makranczi László s.k. 
polgármester         jegyző 

a kiadmány hiteléül: 
 
      Pénzesné Szép Anna 
       jegyzőkönyvvezető 
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Biatorbágy 2. számú vegyes fogászati praxis 

2017-es év beszámolója 

  

A következő táblázatban az elmúlt évben történt fontosabb fogászati beavatkozások 
összesítése látható: 

 

 Gyerek 18-62 év közötti 
páciens 

Terhes anya Időskorú (62 év 
feletti) 

Intraorális röntgen 19 99 - 28 

Esztétikus 
egyfelszínű tömés 

177 1769 72 407 

Esztétikus 
többfelszínű tömés 

38 345 14 91 

Gyökérkezelés 
(csatornánként) 

18 87 4 17 

Gyökértömés 
(csatornánként) 

18 84 4 20 

Fogkő eltávolítás 
(fogívenként) 

91 597 34 101 

Polírozás 
(fogívenként) 

120 614 34 101 

Tejfogtömés 243 - - - 

Fogeltávolítás 46 120 - 96 

Fogászati várandós 
gondozás 

- - 15 - 

Rögzített fogpótlás 
(korona) 

- 55 - 109 

Ideiglenes korona - 9 - 17 
Inlay (fogbetét) - 6 - - 

Kivehető fogpótlás - - - 29 

Fogsorjavítás - - - 7 
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Az év második felében elvégeztük a kötelező óvodai szűréseket. Az alábbi táblázatok 

összefoglalják az óvodai szűrésen megjelentek és hiányzók számát, a szuvas foggal 
rendelkező gyerekek számát, és mennyi esetben szükséges az elszíneződött fogak 
polírozására: 
 

CSICSERGŐ ÓVODA 
Csoport Szűrésen 

megjelentek 
száma 

Hiányzók száma Szuvas foggal 
rendelkező 
gyerekek száma 

Elszíneződött 
fogakkal 
rendelkező 
gyerekek száma 

Cinke (nagy) 12 1 6 - 
Méhecske (kis) 25 2 4 1 
Süni (középső) 22 3 8 1 
Napocska 
(középső) 

18 4 5 1 

Mókus (nagy) 20 5 6 - 
Csibe (kis) 18 2 4 - 
Bagoly (nagy) 19 4 8 - 
Teknős (nagy) 23 2 8 1 
 

VADVIRÁG ÓVODA 
Csoport Szűrésen 

megjelentek 
száma 

Hiányzók száma Szuvas foggal 
rendelkező 
gyerekek száma 

Elszíneződött 
fogakkal 
rendelkező 
gyerekek száma 

Katica 
(középső-nagy) 

26 - 10 2 

Mókus 
(középső) 

24 3 11 - 

Sün (kis-
középső) 

24 2 8 - 

Mackó (nagy) 24 - 5 - 
 

LEGÓVÁR ÓVODA 
Csoport Szűrésen 

megjelentek 
száma 

Hiányzók száma Szuvas foggal 
rendelkező 
gyerekek száma 

Elszíneződött 
fogakkal 
rendelkező 
gyerekek száma 

Kék (kis)  18 4 4 1 
Sárga (nagy) 18 1 5 - 
Zöld (nagy-
középső) 

21 1 8 1 
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MESERÉT ÓVODA 
Csoport Szűrésen 

megjelentek 
száma 

Hiányzók száma Szuvas foggal 
rendelkező 
gyerekek száma 

Elszíneződött 
fogakkal 
rendelkező 
gyerekek száma 

Nefelejcs 
(középső) 

27 - 3 - 

Margaréta (kis) 21 5 1 - 
Napraforgó (kis-
középső)  

20 4 1 - 

Tulipán (nagy) 26 2 7 - 
Százszorszép 
(nagy) 

25 1 6 - 

Hóvirág 
(középső) 

20 2 7 - 

 

 

2018. április 9.     Dr. Szentkereszty Leonóra, fogorvos 



 Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. • Telefon: 06 23 
310-174/142, 144  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 
www.biatorbagy.hu 

  
 

 
Beszámoló 

 
az egészségügyi alapellátás 2017. évi munkájáról 

 
 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 290/2004.(11.25.) Öh. sz. határozatával 
döntött az alapellátásban dolgozó orvosok (felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos) 
kötelező adatszolgáltatásáról.  
 
Az egészségügyi alapellátás biztosítása az önkormányzat kötelessége. Az alapellátó 
rendszer megfelelő szinten tartásához illetve fejlesztéséhez elengedhetetlen 
bizonyos alapvető adatok, mutatók ismerete. Ezen és egyéb fontos adatok 
birtokában lehet felelősségteljes döntéseket hozni a helyi egészségügyi ellátási 
rendszer jobbítása érdekében.  
 
A határozatban foglaltak szerint az önkormányzattal szerződésben álló alapellátást 
végző orvosok évente kötelezően elkészítik írásos beszámolójukat.  
 
Biatorbágy város egészségügyi alapellátásában szolgálatot végző orvosai az előző 
évek gyakorlata szerint benyújtották a 2017. évi tevékenységükről szóló 
tájékoztatásokat.  
 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy foglaljon állást a kérdésben. 
 
 
Biatorbágy, 2018. április 12. 

 
 
 
            Tarjáni István s.k. 

    polgármester 
Melléklet: 

- beszámolók  az egészségügyi  alapellátás 2017 évi tevékenységéről  
 
Előkészítésben résztvevők: 
Összeállította: Lengyel Anita Felelős: Dr. Szabó Ferenc, Szervezési Osztály vezetője, aljegyző 
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                                                       Határozati Javaslat  
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
 

…/2018. (IV. 26.) határozata 
 
 

Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2017. évi munkájáról 
 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta 
a Biatorbágy Város egészségügyi alapellátásáról szóló tájékoztatót. 
 
A tájékoztatókat a határozat melléklete tartalmazza. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály               

 
 
 
 
 

 

 

 



2018.áprilisi beszámoló 
 
Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság 
 
A mammográfiával kapcsolatos teendőket a családorvosokkal megbeszéltem.  
Örömmel üdvözölték a kezdeményezést és együttműködésükről biztosítottak. 
 
A családorvosi és gyermekorvosi statisztikákat 2 hónapos késéssel, de megkaptam. Az 
összesítést mellékelem, értékelése szóban lesz.  
 
A 3 fogorvosi statisztikából csak egyet kaptam, így nem összesíthető, nem értékelhető. 
 
Biatorbágy 2018-04-06                                                Tisztelettel 
 
        Dr. Csaba János 
        Eü.koordinátor 
 



Több praxissal rendelkező gazdasági szervezet esetén információért kérem kattintson ide!

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 7319476-1 1 . oldal 2018.03.27. 01:31

Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

JELENTÉS A HÁZIORVOSOK ÉS HÁZI GYERMEKORVOSOK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2017

Adatszolgáltatók: háziorvosi és házi gyermekorvosi
tevékenységet végző orvosok

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis

adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási bírság

kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik, figyelemmel a 138/2004/EK,  1893/2006/EK rendeletekre.

Törzsszám: 23654758 Statisztikai főtevékenység: 8622 Megye: 13

Neve: DR JUHÁSZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATO BT

Címe: 2051 Biatorbágy,MEGGYFA U 6

Az NEAK által használt Háziorvosi Szolgálati Kód (HSZKOD) 130095199

Beérkezési határidő: 2018.02.15

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc125

Nyilvántartási szám:

1021

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Juhász Zsuzsanna ügyvezető +36209355385 drjuhaszzs@freemail.hu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Juhász Zsuzsanna ügyvezető +36209355385 drjuhaszzs@freemail.hu

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


1. A háziorvosi / házi gyermekorvosi szolgálat adatai év végi állapot szerint

1.
a) Az adatszolgáltató orvos neve: Dr. Juhász Zsuzsanna Éva

b) neme: 2-nő c) Pecsétszám: 39119

2.
Orvosi rendelő címe:

 út
utca
 tér

 város
község2051 Biatorbágy Baross Gábor 13. hsz.

3.
Háziorvosi szolgálat ágazati azonosítója: 130095199 Településazonosító: (A KSH tölti ki!)0889

(praxisszám)

4.

Saját praxis: a praxis jog birtokosa vagy TEK nélküli körzet esetében a praxis fenntartója által
alkalmazott, illetve főállású munkaviszonyban a praxis orvosa által ellátott praxis.
(Ha a háziorvos / házi gyermekorvos rendes évi szabadságát tölti, itt kell szerepeltetni,
még akkor is, ha más orvos szerződéssel helyettesíti.)

Helyettesítésben ellátott praxis:
– A praxisnak van jogi állományi létszámban lévő háziorvosa / házi gyermekorvosa, de valamilyen
okból hosszabb-rövidebb ideig távol van, (pl.: szülési szabadságon, gyesen van, tartósan beteg,
nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti), és ez idő alatt más orvos/ok helyettesíti/k.

– A praxisnak nincs jogi állományban lévő háziorvosa / házi gyermekorvosa (mert távozott,
nyugdíjba ment, meghalt), de a praxishoz bejelentkezett lakosokat más orvos/ok valamilyen
szerződés alapján ellátja/k.

1(1)

(2)

(3)

A praxisnak mióta nincs háziorvosa / házi gyermekorvosa

év hó naptól(azaz 3-as válasz esetén)?

5.
A helyettesítő orvos a helyettesítést

− teljes munkaidőben végzi
− részmunkaidőben végzi

(1)
(2)

6.

 A háziorvosi / házi gyermekorvosi szolgálatot kik részére szervezték?

− felnőttek részére
− felnőttek és gyermekek részére
− csak gyermekek részére

(1)
(2)
(3)

3

7.

A háziorvos / házi gyermekorvos

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

− szabadfoglalkozás keretében
− egyéni egészségügyi vállalkozóként
− társas vállalkozás tagjaként
− közalkalmazotti jogviszonyban
− munkaviszonyban
− közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban
− szolgálati jogviszonyban
− egyéni cég tagjaként
látja el feladatait.

3
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8. A háziorvosnak / házi gyermekorvosnak területi ellátási kötelezettsége 1van (1) – nincs (2)

9.

Amennyiben van területi ellátási kötelezettsége, kivel áll szerződésben?
   – önkormányzattal, önkormányzati társulással kötötte szerződését
   – önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel kötötte szerződését
vagy alkalmazott
   – egyéb központi költségvetési intézménynél kötött szerződést, vagy alkalmazott

(1)

(2)
(3) 1

10.

További település hozzáadásához kattintson az alábbi mezőbe,
majd a sor elején látható kék színű + gombra!

 Amennyiben a háziorvos / házi gyermekorvos több település lakosait látja el, kérem sorolja fel a településeket:
 Ha a településen orvosi rendelő is működik, akkor ezt a település neve mögötti kódkockában jelölje be!

orvosi rendelő

11.

A praxis ügyeleti szolgáltatásának formája

a) Hétköznap (rendelési időn kívül) a  háziorvosi / házi gyermekorvosi praxisban
     a betegek ellátásának szervezési módja

1)  összevont háziorvosi ügyelet

20a) változó telephelyű ügyelet (11)

b) azonos telephelyű ügyelet (12)

2)  központi ügyelet (20)

b)  Hétvégén és ünnepnapokon háziorvosi / házi gyermekorvosi praxisban
      a betegek ellátásának szervezési módja

1)  összevont háziorvosi ügyelet

20(11)a) változó telephelyű ügyelet

(12)b) azonos telephelyű ügyelet

(20)2)  központi ügyelet

12.

A háziorvosi betegforgalmi tevékenység jelentéséhez használt program

azonosítója (szoftver neve): 12 Magic Háziorvosi Rendszer

verziószáma:

egyéb szoftver neve:

Bizonylatszám: 7319476-1 3 . oldal 2018.03.27. 01:31

Település irányítószáma



2. Bejelentkezett lakosok száma
(A korcsoportos besorolásnál a december 31-én betöltött életkort kell figyelembe venni.)

3. Forgalmi adatok
(Minden praxisról ki kell tölteni a munkanapló és az ambuláns napló adatai alapján.)

Sor-
szám

A háziorvosi / házi gyermekorvosi praxishoz
bejelentkezett lakosok száma   december 31-én

Férfi Nő Összesen

a b c

1 0–11 hónapos

12 hónapos – 4 éves2

5–14 éves3

15–18 éves4

Csecsemők és gyermekek összesen5

19–24 éves6

25–34 éves7

35–44 éves8

9 45–54 éves

10 55–64 éves

65–74 éves11

75 éves és idősebb12

19 évesek és idősebbek összesen13

14 Összesen (5+13 sorok összege)

Sor-
szám Megnevezés

Összesen

a

1. Rendelőben ellátott esetek (praxis betegei + ambuláns betegek) 8 483

2. Rendelőn kívüli ellátások száma (eset) 628

3. Fekvőbeteg gyógyintézetbe utalások száma (eset) 23

4. Szakrendelésre utalások (eset)
a diagnosztika (EKG, labor, képalkotó) 412

b egyéb 256
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32 24 56

90 130 220

448 392 840

145 132 277

715 678 1 393

715 678 1 393



4. A praxisban foglalkoztatott ápoló(k) tevékenysége
(Csak a háziorvosi szolgálatokra, azaz a felnőttek részére szervezett és a vegyes praxisokra –

felnőttek és gyermekek részére szervezett – kell kitölteni.)

Sor-
szám Megnevezés Összesen

1. Tárgyév december 31-én a háziorvosi szolgálathoz tartozó szakápoló(k) / ápoló(k) száma

2.

Az ápoló(k) tevékenysége

1.     Ápolási esetek száma

a) Alapápolás

b) Kezelési ápolás

c) Gondozás

d) Egyéb ápolási tevékenységek

e) Összesen: (a+b+c+d)

2.  Ápolási esetek száma az ápolási tevékenység helyszíne szerint

a) rendelőben történő ellátások száma

b) rendelőn kívül történő ellátások száma

c) Összesen: (a+b)
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1. sz. Morbidítási betétlap

KIMUTATÁS A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLATHOZ
BEJELENTKEZETTEK BETEGSÉGEIRŐL (0–18 éves)

Bizonylatszám: 7319476-1 6 . oldal 2018.03.27. 01:31

Fiúk

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

1 Rosszindulatú daganatok  (C00–C97)

A vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89)2

vashiányos anaemia  (D50)3
Ebből:

alvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok (D65- D69)4

Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00–E90)5

jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva (E01.0)6

Ebből:

diabetes mellitus (E10–E14)7

fehérje- és energiahiányos alultápláltság (súlyos, enyhe, közepes) (E43–E44)8

9 kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0)

10 fibrosis cystica  (E84)

Mentális és viselkedészavarok  (F00–F99)11

pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok  (F10–F19)12

Ebből:
szomatoform rendellenességek  (F45)13

14 mentalis retardatio  (F70–F79)

15 psychés fejlődés rendellenességei, hyperkineticus, kevert magatartási és emocionális, jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok (F80–F93)

16 Epilepsia  (G40)

Csecsemőkori agyi bénulás  (G80)17

A szemizmok, a binocularis szemmozgás, az  alkalmazkodás és a fénytörés betegségei  (H49–H52)18

Vakság és csökkentlátás  (H54)19

Vezetéses típusú, idegi eredetű és egyéb hallásvesztés  (H90,H91)20

Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek  (I10–I15)21

Asthma  (J45)22

Gyomor-, nyombél-, pepticus, gastrojejunális fekély  (K25–K28)23

Intestinalis malabsorptio  (K90)24

Ebből: coeliakia  (K90.0)25

Atopiás dermatitis  (L20)26

27 Psoriasis (L40)

28 Fiatalkori izületi gyulladás  (M08)

29 Deformáló dorsopathiák  (M40–M43)

1 1

9 1 10

5 1 6

1 1

1 21 17 39

1 21 17 39

2 16 5 23

2 2

1 11 3 15

3 1 4

2 7 14 23

1 1 2

3 2 5

9 50 13 72

7 1 8

7 1 8

1 1 9 2 13

1 1

1 1 1 3

6 2 8
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Fiúk

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

Fiúk

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

30 A csípő és medence juvenilis osteochondrosisa   (M91)

31 Glomerularis betegségek, renális tubulo interstitialis betegségek (N00–N08), (N10–N16)

32 Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, a rövid terhességi időtartammal és alacsony születési súllyal kapcsolatos m.n.o. rendellenességek  (P05, P07)

33 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei   (Q00–Q07)

34 A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20–Q28)

35 Ajak- és szájpadhasadék  (Q35–Q37)

36 A húgyrendszer veleszületett rendellenességei  (Q60–Q64)

37 A csípő veleszületett deformitásai  (Q65)

38 Elhanyagolás és elhagyás (Y06)

39 Technikai összesen

1 8 1 10

1 1 2

6 1 7

2 1 5 8

1 1 1 3

1 1

5 22 201 86 314



1. sz. Morbidítási betétlap

KIMUTATÁS A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLATHOZ
BEJELENTKEZETTEK BETEGSÉGEIRŐL (0–18 éves)
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Leányok

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

1 Rosszindulatú daganatok  (C00–C97)

A vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89)2

vashiányos anaemia  (D50)3
Ebből:

alvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok (D65- D69)4

Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00–E90)5

jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva (E01.0)6

Ebből:

diabetes mellitus (E10–E14)7

fehérje- és energiahiányos alultápláltság (súlyos, enyhe, közepes) (E43–E44)8

9 kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0)

10 fibrosis cystica  (E84)

Mentális és viselkedészavarok  (F00–F99)11

pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok  (F10–F19)12

Ebből:
szomatoform rendellenességek  (F45)13

14 mentalis retardatio  (F70–F79)

15 psychés fejlődés rendellenességei, hyperkineticus, kevert magatartási és emocionális, jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok (F80–F93)

16 Epilepsia  (G40)

Csecsemőkori agyi bénulás  (G80)17

A szemizmok, a binocularis szemmozgás, az  alkalmazkodás és a fénytörés betegségei  (H49–H52)18

Vakság és csökkentlátás  (H54)19

Vezetéses típusú, idegi eredetű és egyéb hallásvesztés  (H90,H91)20

Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek  (I10–I15)21

Asthma  (J45)22

Gyomor-, nyombél-, pepticus, gastrojejunális fekély  (K25–K28)23

Intestinalis malabsorptio  (K90)24

Ebből: coeliakia  (K90.0)25

Atopiás dermatitis  (L20)26

27 Psoriasis (L40)

28 Fiatalkori izületi gyulladás  (M08)

29 Deformáló dorsopathiák  (M40–M43)

1 1

1 1 7 6 15

1 1 7 6 15

2 20 12 34

2 20 12 34

1 2 3

1 1 2

1 1 2

1 3 4 8

1 1

1 1 2 4

4 14 4 22

11 4 15

10 3 13

5 2 7

1 1 2

3 4 7
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Leányok

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

Leányok

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

30 A csípő és medence juvenilis osteochondrosisa   (M91)

31 Glomerularis betegségek, renális tubulo interstitialis betegségek (N00–N08), (N10–N16)

32 Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, a rövid terhességi időtartammal és alacsony születési súllyal kapcsolatos m.n.o. rendellenességek  (P05, P07)

33 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei   (Q00–Q07)

34 A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20–Q28)

35 Ajak- és szájpadhasadék  (Q35–Q37)

36 A húgyrendszer veleszületett rendellenességei  (Q60–Q64)

37 A csípő veleszületett deformitásai  (Q65)

38 Elhanyagolás és elhagyás (Y06)

39 Technikai összesen

1 1 4 1 7

1 1

3 3

1 1

3 15 117 62 197



Egészségügyi tevékenységet végzők száma:
(1 fős vállalkozás esetén önmagát is beleértve.) 1-nél több fős adatszolgáltató

30Adatszolgáltató típusa: Háziorvosi ellátást nyújtó (felnőtt, gyerek)

Ha egyéb (90), akkor
kérjük nevezze meg:

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!
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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA
2017. december 31-ei állapot szerint

Adatszolgáltatók: valamennyi egészségügyi szolgáltató,
költségvetési intézmény, szervezet, egészségügyi
szolgáltatást nyújtó települési önkormányzat

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik.

Törzsszám: 23654758 Statisztikai főtevékenység: 8622 Megye: 13

Neve: DR JUHÁSZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATO BT

Címe: 2051 Biatorbágy,MEGGYFA U 6

Beérkezési határidő: 2018.02.15

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc120

Nyilvántartási szám:

1019

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Juhász Zsuzsanna ügyvezető 06-30-9355-355 drjuhaszzs@freemail.hu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Dr. Juhász Zsuzsanna űgyvezető 06-20-9355-385 drjuhaszzs@freemail.hu

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


Hányan végeznek a megadott település / funkció kód alatt összesen
tevékenységet:
(1 fős vállalkozás esetén önmagát is beleértve.)

1-nél több fős adatszolgáltató
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1.sz. kimutatás "A" tábla

Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok szerint
2017. december 31-ei állapot szerint

A részfoglalkozású állások esetében ('g' ill. 'h' oszlop) a nem teljes munkaidejű órákat állássá kell átszámítani: állás = heti óra/40 vagy heti óra/36.

Ha C=D+E+G+H akkor minden állás be van töltve, ha kisebb akkor több állás van betöltve, mint amennyi szükséges, ha nagyobb akkor  üres (betöltetlen) állás keletkezik.

Működési hely: Biatorbágy Település azonosító: 0889

Kormányzati funkció
neve: Háziorvosi alapellátás kormányzati funkció

kódja: 072111

01 Orvosi

02 Gyógyszerészi végzettségű

03 Egyéb egyetemi végzettségű

04

Szakdolgozó

főiskolai végzettségű

05 egyéb szakképzett

06 együtt

07  Gazdasági, műszaki, ügyviteli

08  Kisegítő (fizikai)

Sor-
szám Munkaköri csoport

Működéshez
szükséges állások
száma (2 tizedes

pontosság)

Részfoglalkozású
természetes

személyek száma

a b c d e g h n

Betöltött fő- és időszaki főfoglalkozású
állások száma Betöltött részfoglalkozású állások száma

1,00 1

1,00 2

1,00 1

1,00 2

alkalmazottak
(egész szám)

vállalkozók
(egész szám)

alkalmazottak
(2 tizedes pontosság)

vállalkozók
(2 tizedes pontosság)
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09 Összesen (01+02+03+04+05+07+08) 3,00 4
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1.sz. kimutatás "B" tábla

Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása (1/A kimutatáson a 6.sor) munkakörönként 2017. december 31-ei állapot szerint

A részfoglalkozású állások esetében ('g' ill. 'h' oszlop) a nem teljes munkaidejű órákat állássá kell átszámítani: állás = heti óra/40 vagy heti óra/36.

Településazonosító: 0889 Működési hely: Biatorbágy

kormányzati funkció
kódja: 072111 kormányzati funkció

neve: Háziorvosi alapellátás

Kód Szakdolgozói munkakörök

Működéshez
szükséges

állások
száma

(2 tizedes)

Részfoglal-
kozású

természetes
személyek

száma

Természetes
személyek-

ből
nyugdíjasok

létszáma

Munkakörre
előírt

szakképesí-
téssel bír

a b c d e g h n p q r s

080 Csecsemő- és gyermekápoló 1,00 1 1 1

090 Általános ápoló és általános
asszisztens 1 1 1

999 Összesen 1,00 2 2 2

Betöltött fő- és időszaki
főfoglalkozású állások

száma
Betöltött részfoglalkozású

állások száma
Egészségügyi

szakképesítettek száma

alkalmazottak
(egész)

vállalkozók
(egész)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes) főiskolai egyéb
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2.sz. kimutatás

A 2. sz. kimutatást  csak akkor töltse ki, ha a kormányzati funkció fekvő- vagy járóbeteg szakellátást jelent. (kódok: 073110, 073120, 073210, 073220, 073130, 073230, 073410,
073420, 094100, 094200, 072210, 072220, 072230, 072240, 073160, 072313, 074012)

A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely szerint 2017. december 31-ei állapot szerint

Településazonosító: 0889 Működési hely: Biatorbágy

kormányzati funkció
kódja: 072111 kormányzati funkció

neve: Háziorvosi alapellátás

Kód Munkahely (osztály-szakrendelés)
A főfoglalkozású

orvosok közül
szakképesítéssel
rendelkezők (fő)

a c d e f i j k l

999 Összesen

Összes orvosi állások száma Összes szakdolgozói állások száma

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

működéshez
szükséges
(2 tizedes

pontosság)

betöltött betöltött

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

alkalmazottak
(2 tizedes)

vállalkozók
(2 tizedes)

































































































































 
2017-es évben elvégzett 

kezelések száma 
 

18 és 62 év 
közötti 

páciensek  

 
18 év alatti 
páciensek  

 
62 év feletti 
páciensek  

Fogászati szűrés  
289 

 
164 

 
59 

Depurálás  
327 

 
48 

 
57 

Tömés  
1012 

 
152 

 
188 

Gyökérkezelés  
702 

 
56 

 
153 

Extractio  
121 

 
17 

 
92 

Fogpótlás-fix  
25 

 
2 

 
13 

Fogpótlás-kivehető  
8 

 

 
0 

 
14 

    

 



Betegsz R.esetsz.R.kívüliKh.utalás Ri.utalás Endokrin CardiovascAsthma Gastroint MozgásszTumor Kártyaszám
13094 13079 15 121 4019 525+857 653+798 103+128 44+36 249+446 28+43 Koncz dr. 1133+1305=2438
15132 15047 85 107 3324 544+566 894+994 117+152 132+157 375+516 50+50 Stierbach dr. 1231+1086=2317
13587 13578 9 141 3667 498+891 581+689 88+144 62+78 283+485 50 +37 Szeszler dr. 1045+1269=2314

1057 1056 1 6 323 62+176 70+79 28+47 6+1 30+60 3+15 Szélvári dr. 391+512=903
4646 4645 1 43 1349 567+1108 781+1034 198+262 91+118 298+517 24+49 Vajer dr. 1502+1808=3310

47516 47405 111 418 9381 1685+3598 2979+3594 534+690 335+390 1235+2024 155+194 Összesen

47516 47405 111 418 9381 5283 6573 1224 725 3259 349 Mindösszesen

A fenti betegségcsoportok csokrokba szedett betegségeket tartalmaznak, a  a népegészségügyi céloknak megfelelően.
Pl:a cardiovascularis csoportban van a hypertonia, infarktus, agyvérzés.
A számok a férfi/nő arányt mutatják.

CSALÁDORVOSOK 2017



Betegsz R.esetsz.R.kívüliKh.utalás Ri.utalás Endokrin CardiovascAsthma Gastroint MozgásszTumor Kártyaszám
13094 13079 15 121 4019 525+857 653+798 103+128 44+36 249+446 28+43 Koncz dr. 1133+1305=2438
15132 15047 85 107 3324 544+566 894+994 117+152 132+157 375+516 50+50 Stierbach dr. 1231+1086=2317
13587 13578 9 141 3667 498+891 581+689 88+144 62+78 283+485 50 +37 Szeszler dr. 1045+1269=2314

1057 1056 1 6 323 62+176 70+79 28+47 6+1 30+60 3+15 Szélvári dr. 391+512=903
4646 4645 1 43 1349 567+1108 781+1034 198+262 91+118 298+517 24+49 Vajer dr. 1502+1808=3310

47516 47405 111 418 9381 1685+3598 2979+3594 534+690 335+390 1235+2024 155+194 Összesen

47516 47405 111 418 9381 5283 6573 1224 725 3259 349 Mindösszesen

A fenti betegségcsoportok csokrokba szedett betegségeket tartalmaznak, a  a népegészségügyi céloknak megfelelően.
Pl:a cardiovascularis csoportban van a hypertonia, infarktus, agyvérzés.
A számok a férfi/nő arányt mutatják.

CSALÁDORVOSOK 2017



Betegszám R.esetszám R.kívülieset Kh.utalás Ri.utalás Endokrin Cardiovasc. Asthma Gastroint. Mozgássz. Tumor Orvos Kártyaszám
7268 5745 1523 14 660 2+6 24+11 3+5 0+1 1+0 Nemes dr. 385+390=775
9111 8483 628 23 668 39+34 5+4 72+22 8+15 11+9 1+1 Juhász dr. 715+678=1395

16672 16559 113 46 1048 12+12 2+2 62+24 16+48 10+12 2+0 Száray dr. 1133+1105=2238

33051 23147 2264 83 2376 53+46 7+6 158+57 27+68 21+22 4+1 Összesen

33051 23147 2264 83 2376 99 13 215 95 43 5 Mindösszesen

A fenti betegségcsoportok csokrokba szedett betegségeket tartalmaznak, a  a népegészségügyi céloknak megfelelően.
Pl:a cardiovascularis csoportban van a hypertonia, infarktus, agyvérzés.
A számok a férfi/nő arányt mutatják.

GYERMEKORVOSOK 2017



Több praxissal rendelkező gazdasági szervezet esetén információért kérem kattintson ide!

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!
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1. A háziorvosi / házi gyermekorvosi szolgálat adatai év végi állapot szerint

1.
a) Az adatszolgáltató orvos neve: dr. Száray Eszter

b) neme: 2-nő c) Pecsétszám: 54213

2.
Orvosi rendelő címe:

 út
utca
 tér

 város
község2051 Biatorbágy Petőfi 39 hsz.

3.
Háziorvosi szolgálat ágazati azonosítója: 130095212 Településazonosító: (A KSH tölti ki!)0889

(praxisszám)

4.

Saját praxis: a praxis jog birtokosa vagy TEK nélküli körzet esetében a praxis fenntartója által
alkalmazott, illetve főállású munkaviszonyban a praxis orvosa által ellátott praxis.
(Ha a háziorvos / házi gyermekorvos rendes évi szabadságát tölti, itt kell szerepeltetni,
még akkor is, ha más orvos szerződéssel helyettesíti.)

Helyettesítésben ellátott praxis:
– A praxisnak van jogi állományi létszámban lévő háziorvosa / házi gyermekorvosa, de valamilyen
okból hosszabb-rövidebb ideig távol van, (pl.: szülési szabadságon, gyesen van, tartósan beteg,
nyugdíjba vonulása előtti felmentési idejét tölti), és ez idő alatt más orvos/ok helyettesíti/k.

– A praxisnak nincs jogi állományban lévő háziorvosa / házi gyermekorvosa (mert távozott,
nyugdíjba ment, meghalt), de a praxishoz bejelentkezett lakosokat más orvos/ok valamilyen
szerződés alapján ellátja/k.

1(1)

(2)

(3)

A praxisnak mióta nincs háziorvosa / házi gyermekorvosa

év hó naptól(azaz 3-as válasz esetén)?

5.
A helyettesítő orvos a helyettesítést

− teljes munkaidőben végzi
− részmunkaidőben végzi

(1)
(2)

6.

 A háziorvosi / házi gyermekorvosi szolgálatot kik részére szervezték?

− felnőttek részére
− felnőttek és gyermekek részére
− csak gyermekek részére

(1)
(2)
(3)

3

7.

A háziorvos / házi gyermekorvos

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

− szabadfoglalkozás keretében
− egyéni egészségügyi vállalkozóként
− társas vállalkozás tagjaként
− közalkalmazotti jogviszonyban
− munkaviszonyban
− közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban
− szolgálati jogviszonyban
− egyéni cég tagjaként
látja el feladatait.

3
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8. A háziorvosnak / házi gyermekorvosnak területi ellátási kötelezettsége 1van (1) – nincs (2)

9.

Amennyiben van területi ellátási kötelezettsége, kivel áll szerződésben?
   – önkormányzattal, önkormányzati társulással kötötte szerződését
   – önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel kötötte szerződését
vagy alkalmazott
   – egyéb központi költségvetési intézménynél kötött szerződést, vagy alkalmazott

(1)

(2)
(3) 1

10.

További település hozzáadásához kattintson az alábbi mezőbe,
majd a sor elején látható kék színű + gombra!

 Amennyiben a háziorvos / házi gyermekorvos több település lakosait látja el, kérem sorolja fel a településeket:
 Ha a településen orvosi rendelő is működik, akkor ezt a település neve mögötti kódkockában jelölje be!

orvosi rendelő

11.

A praxis ügyeleti szolgáltatásának formája

a) Hétköznap (rendelési időn kívül) a  háziorvosi / házi gyermekorvosi praxisban
     a betegek ellátásának szervezési módja

1)  összevont háziorvosi ügyelet

20a) változó telephelyű ügyelet (11)

b) azonos telephelyű ügyelet (12)

2)  központi ügyelet (20)

b)  Hétvégén és ünnepnapokon háziorvosi / házi gyermekorvosi praxisban
      a betegek ellátásának szervezési módja

1)  összevont háziorvosi ügyelet

20(11)a) változó telephelyű ügyelet

(12)b) azonos telephelyű ügyelet

(20)2)  központi ügyelet

12.

A háziorvosi betegforgalmi tevékenység jelentéséhez használt program

azonosítója (szoftver neve): 21 Praxis Pro for Windows

verziószáma:

egyéb szoftver neve:
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2. Bejelentkezett lakosok száma
(A korcsoportos besorolásnál a december 31-én betöltött életkort kell figyelembe venni.)

3. Forgalmi adatok
(Minden praxisról ki kell tölteni a munkanapló és az ambuláns napló adatai alapján.)

Sor-
szám

A háziorvosi / házi gyermekorvosi praxishoz
bejelentkezett lakosok száma   december 31-én

Férfi Nő Összesen

a b c

1 0–11 hónapos

12 hónapos – 4 éves2

5–14 éves3

15–18 éves4

Csecsemők és gyermekek összesen5

19–24 éves6

25–34 éves7

35–44 éves8

9 45–54 éves

10 55–64 éves

65–74 éves11

75 éves és idősebb12

19 évesek és idősebbek összesen13

14 Összesen (5+13 sorok összege)

Sor-
szám Megnevezés

Összesen

a

1. Rendelőben ellátott esetek (praxis betegei + ambuláns betegek) 16 559

2. Rendelőn kívüli ellátások száma (eset) 113

3. Fekvőbeteg gyógyintézetbe utalások száma (eset) 46

4. Szakrendelésre utalások (eset)
a diagnosztika (EKG, labor, képalkotó) 324

b egyéb 724
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52 51 103

242 244 486

728 681 1 409

111 129 240

1 133 1 105 2 238

1 133 1 105 2 238



4. A praxisban foglalkoztatott ápoló(k) tevékenysége
(Csak a háziorvosi szolgálatokra, azaz a felnőttek részére szervezett és a vegyes praxisokra –

felnőttek és gyermekek részére szervezett – kell kitölteni.)

Sor-
szám Megnevezés Összesen

1. Tárgyév december 31-én a háziorvosi szolgálathoz tartozó szakápoló(k) / ápoló(k) száma

2.

Az ápoló(k) tevékenysége

1.     Ápolási esetek száma

a) Alapápolás

b) Kezelési ápolás

c) Gondozás

d) Egyéb ápolási tevékenységek

e) Összesen: (a+b+c+d)

2.  Ápolási esetek száma az ápolási tevékenység helyszíne szerint

a) rendelőben történő ellátások száma

b) rendelőn kívül történő ellátások száma

c) Összesen: (a+b)
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1. sz. Morbidítási betétlap

KIMUTATÁS A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLATHOZ
BEJELENTKEZETTEK BETEGSÉGEIRŐL (0–18 éves)

Bizonylatszám: 7319376-1 6 . oldal 2018.01.17. 22:49

Fiúk

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

1 Rosszindulatú daganatok  (C00–C97)

A vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89)2

vashiányos anaemia  (D50)3
Ebből:

alvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok (D65- D69)4

Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00–E90)5

jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva (E01.0)6

Ebből:

diabetes mellitus (E10–E14)7

fehérje- és energiahiányos alultápláltság (súlyos, enyhe, közepes) (E43–E44)8

9 kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0)

10 fibrosis cystica  (E84)

Mentális és viselkedészavarok  (F00–F99)11

pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok  (F10–F19)12

Ebből:
szomatoform rendellenességek  (F45)13

14 mentalis retardatio  (F70–F79)

15 psychés fejlődés rendellenességei, hyperkineticus, kevert magatartási és emocionális, jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok (F80–F93)

16 Epilepsia  (G40)

Csecsemőkori agyi bénulás  (G80)17

A szemizmok, a binocularis szemmozgás, az  alkalmazkodás és a fénytörés betegségei  (H49–H52)18

Vakság és csökkentlátás  (H54)19

Vezetéses típusú, idegi eredetű és egyéb hallásvesztés  (H90,H91)20

Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek  (I10–I15)21

Asthma  (J45)22

Gyomor-, nyombél-, pepticus, gastrojejunális fekély  (K25–K28)23

Intestinalis malabsorptio  (K90)24

Ebből: coeliakia  (K90.0)25

Atopiás dermatitis  (L20)26

27 Psoriasis (L40)

28 Fiatalkori izületi gyulladás  (M08)

29 Deformáló dorsopathiák  (M40–M43)

2 2

4 4

1 1

9 3 12

3 2 5

5 1 6

10 2 12

8 1 9

1 1 2

3 3

1 17 3 21

1 1

1 1 2

4 47 11 62

13 3 16

12 2 14

1 4 7 1 13

1 1

3 6 9
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Fiúk

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

Fiúk

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

30 A csípő és medence juvenilis osteochondrosisa   (M91)

31 Glomerularis betegségek, renális tubulo interstitialis betegségek (N00–N08), (N10–N16)

32 Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, a rövid terhességi időtartammal és alacsony születési súllyal kapcsolatos m.n.o. rendellenességek  (P05, P07)

33 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei   (Q00–Q07)

34 A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20–Q28)

35 Ajak- és szájpadhasadék  (Q35–Q37)

36 A húgyrendszer veleszületett rendellenességei  (Q60–Q64)

37 A csípő veleszületett deformitásai  (Q65)

38 Elhanyagolás és elhagyás (Y06)

39 Technikai összesen

1 3 9 13

1 1 1 3

1 1

1 1

1 3 1 5

1 1

4 18 158 39 219



1. sz. Morbidítási betétlap

KIMUTATÁS A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLATHOZ
BEJELENTKEZETTEK BETEGSÉGEIRŐL (0–18 éves)
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Leányok

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

1 Rosszindulatú daganatok  (C00–C97)

A vér és a vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő bizonyos rendellenességek (D50–D89)2

vashiányos anaemia  (D50)3
Ebből:

alvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok (D65- D69)4

Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (E00–E90)5

jódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva (E01.0)6

Ebből:

diabetes mellitus (E10–E14)7

fehérje- és energiahiányos alultápláltság (súlyos, enyhe, közepes) (E43–E44)8

9 kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0)

10 fibrosis cystica  (E84)

Mentális és viselkedészavarok  (F00–F99)11

pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok  (F10–F19)12

Ebből:
szomatoform rendellenességek  (F45)13

14 mentalis retardatio  (F70–F79)

15 psychés fejlődés rendellenességei, hyperkineticus, kevert magatartási és emocionális, jellegzetesen gyermekkorban kezdődő emocionális zavarok (F80–F93)

16 Epilepsia  (G40)

Csecsemőkori agyi bénulás  (G80)17

A szemizmok, a binocularis szemmozgás, az  alkalmazkodás és a fénytörés betegségei  (H49–H52)18

Vakság és csökkentlátás  (H54)19

Vezetéses típusú, idegi eredetű és egyéb hallásvesztés  (H90,H91)20

Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek  (I10–I15)21

Asthma  (J45)22

Gyomor-, nyombél-, pepticus, gastrojejunális fekély  (K25–K28)23

Intestinalis malabsorptio  (K90)24

Ebből: coeliakia  (K90.0)25

Atopiás dermatitis  (L20)26

27 Psoriasis (L40)

28 Fiatalkori izületi gyulladás  (M08)

29 Deformáló dorsopathiák  (M40–M43)

1 4 6 11

3 6 9

1 4 7 12

1 1

4 6 10

1 1

1 1

1 1

3 1 4

1 1

1 21 7 29

2 1 3

1 1 2

3 17 4 24

2 20 4 26

2 17 3 22

1 17 3 21

3 2 5 2 12

1 1

3 8 11
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Leányok

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

Leányok

Sor-
szám Betegség megnevezése (BNO-10 revízió jegyzéke alapján) 0–11 hónapos 12 hónapos –

4 éves 5–14 éves 15–18 éves Együtt
(c–f)

a b c d e f g

30 A csípő és medence juvenilis osteochondrosisa   (M91)

31 Glomerularis betegségek, renális tubulo interstitialis betegségek (N00–N08), (N10–N16)

32 Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, a rövid terhességi időtartammal és alacsony születési súllyal kapcsolatos m.n.o. rendellenességek  (P05, P07)

33 Az idegrendszer veleszületett rendellenességei   (Q00–Q07)

34 A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (Q20–Q28)

35 Ajak- és szájpadhasadék  (Q35–Q37)

36 A húgyrendszer veleszületett rendellenességei  (Q60–Q64)

37 A csípő veleszületett deformitásai  (Q65)

38 Elhanyagolás és elhagyás (Y06)

39 Technikai összesen

1 2 4 1 8

1 1 2 4

2 2

1 1 2

2 1 3

3 3

7 19 136 62 224
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