NEMZETI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAPKEZELŐ
Az orvosi eljárások közvetlen ráfordítási igénye
új egészségügyi technológia előzetes befogadási eljárásában
a kérelmező szerint
„A” melléklet az előzetes befogadási kérelem adatlapjához

I. Kérelmezőre és kérelemre vonatkozó adatok
I.1. A kérelem hivatkozási
száma a kérelmezőnél
I.2. A kérelmező
megnevezése
I.3. A kérelmező pontos
címe és honlapja
I.4. A kérelem kitöltéséért
felelős személy
(kapcsolattartó) neve
I.5. Kapcsolattartó
telefonszáma
I.7. E-mail címe
I.8. A kérelem típusa
(Kérjük, jelölje „x”-szel!)

I.6. Kapcsolattartó
faxszáma
Új eszközzel végzett új eljárás befogadása
Korábban befogadott eszközzel végzett új eljárás
befogadása
Korábban befogadott eszközzel végzett befogadott
eljárás új indikációban történő befogadása
Korábban befogadott eljáráshoz új eszköz befogadása
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II. A technológiára vonatkozó adatok a javasolt finanszírozási tételek szerint
(Több eljárás, technológia esetén kérjük, a javasolt tételekre külön-külön töltse ki!)
II.1. Új egészségügyi technológia javasolt kódja eljárásra/eszközre (1)
II.2. Új egészségügyi technológia/eljárás megnevezése
II.3. Új egészségügyi technológia/eljárás definíciója
II.4. Javasolt ellátási forma
II.5. Javasolt szakma, szakterület
II.6. Ellátási szint
II.7. Javaslat elszámolhatósági kritériumokra
II. 8. Fekvőbeteg-ellátás esetén várható teljes ellátási
időtartam (ápolási nap)

Min.

Átlagos

Max.

II.9. Orvosi eljárás elvégzéséhez szükséges orvosi munkahely típusa
II.10. Módszer

II.11. A beteg jelenlétének minimális időtartama az orvosi munkahelyen (perc)
II.12. A beteg jelenlétének átlagos időtartama az orvosi munkahelyen (perc)
II.13. A beteg jelenlétének maximális időtartama az orvosi munkahelyen (perc)
II.14. A kalkulációs minta mértékegysége:
nagysága:
MUNKAIDŐ igény
Minimális
összes
munkaidő
(perc)
II.15. Orvos
II.16. Egyéb egyetemi végzettségű diplomás
II.17. Egyéb (főiskolai végzettségű) diplomás (ideértve a főiskolát
végzett ápolónőt is)
II.18. Szakdolgozó
II.19. Egyéb kisegítő dolgozó

Átlagos
összes
munkaidő
(perc)
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T

T

Kód*

II.20. ANYAGOK (1)
Gyógyszer, vér és vérkészítmény
Megnevezés
ME

Mennyiség

Kód*

II.21. ANYAGOK (2)
Szakmai és egyéb anyagok
Megnevezés
ME

Mennyiség

II.22. ESZKÖZÖK (3)

T

Kód*

Típusjel

Megnevezés

Összesen
elvégezhető
szolgáltatások
esetszáma, ha
a
gyártó által
korlátozott

A szolgáltatás elvégzéséhez
szükséges
használati
idő (perc)
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Megjegyzés, szöveges kiegészítés

T= 1 új technológia
2 korábban befogadott eszköz
3 korábban befogadott gyógyszer
4 minimumfeltétel része
5 korábban is alkalmazott

Típusjel =
1 kisértékű tárgyi eszköz
2 nagyértékű tárgyi eszköz
3 egyszerhasználatos eszköz

*Az anyagok és eszközök kódjait a
http://www.gyogyinfok.hu/raford/
alapján kérjük megadni!
oldalon megtalálható
törzsállományok

