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A program célja, hogy az aktuálisan érvényes HBCS besorolási szabályok alkalmazásában nyújtson 

gyors, egyszerűen kezelhető, a kor igényeinek megfelelő lekérdező felületen működő segítséget. 

 

Regisztrálás: 

A program szűkített verziója ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető a www. demo.hbcskodex.hu 

oldalon (a felhasználónév/jelszó páros: teszt/teszt). A teljes funkcionalitású verzió 24 órás 

tesztelésére előzetes regisztrációt követően lehetséges. A regisztrációhoz a hbcskodex@hbcs.hu 

email címre elküldött regisztrációs emailre van szükség, melyben a felhasználó nevét, munkahelyét 

kell megadni. A válasz emaiben küldjük meg a felhasználónév/jelszó párost. 

A program korlátozás nélküli használatára előzetes szerződéskötést követően, havi díjazás ellenében 

van lehetőség. Ezzel kapcsolatosan érdeklődni a hbcs@hbcs.hu vagy a hbcskodex@hbcs.hu email 

címeken illetve a +36309998380-as mobilszámon lehetséges. 

Bejelentkezés: 

A http://www.hbcskodex.hu url címen a lenti képernyő jelenik meg, ahol a kapott felhasználói név és 

jelszó megadásával lehet belépni a HBCSKódex programba. 

 

 

A bejelentkezést követően a képernyő bal oldalán megjelenő menüsor segítségével kereshetők a 

különböző HBCS besorolással kapcsolatos összefüggések. 

http://www.hbcskodexdemo.hbcs.hu/
mailto:hbcskodex@hbcs.hu
mailto:hbcs@hbcs.hu
mailto:hbcskodex@hbcs.hu
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Általános információk az egyes funkciók használatáról 

Keresés: 

Adott törzsön belül több keresési lehetőség is van. A bal alsó sarokban található Keresés mezőbe 

beírható a kód/kódtöredék, név/névtöredék. Kód esetében csak az első néhány pozícióban való 

keresést (pl. 013*) a keresendő kód után a * karakterrel lehet jelölni. Pontos kód érték megadása 

esetén rögtön a besorolási szabályok jelennek meg. A törzsek szűkítésére lehetőség van az adott 

törzs kódrendszerének logikája alapján is. Például a HBCS törzs esetén a főcsoportok 5-ös 

csoportokban kerültek csoportosításra( ). A diagnózisok 

és a beavatkozás kódok esetében a csoportosítás alapja a kód első karaktere. A * karakterre 

kattintással lehet ezt a szűkítést feloldani. 

Rendezés: 

 

Az adott törzs rendezésére több lehetőséget kínál az alkalmazás. Az egyes mezők fölé mozgatva az 

egér kurzort, annak szimbólumának megváltoztatása jelzi a rendezési lehetőséget (pl. a HBCS törzs 

esetében a Jel és a Megnevezés mező kivételével valamennyi mezőre rendezhető az adott törzs). 

Kereszthivatkozások: 

Adott HBCS besorolási szabályainak megjelenítéséhez a keresett HBCS kódra vagy megnevezésére 

kell kattintani. Ennek eredményeként pl. a következő képernyő jelenik meg: 
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Ezt követően a menüből lehetőség van más törzs megnyitásával újabb keresést indítani, de a keresés 

a fenti ablakból is folytatható. „A főcsoportba tartozó bármely betegség”-re kattintva valamennyi 

adott főcsoportba tartozó diagnózis megjelenik. A felsorolt beavatkozás lista adott elemére kattintva 

a beavatkozás besorolási szabályai jelennek meg, majd onnan az ott felsorolt HBCS besorolása 

jeleníthető meg. Ezekkel a kereszthivatkozások segítségével egy adott kód besorolási szabályai 

könnyen körbejárhatóak. 

HBCS törzs menüpont: 

A HBCS törzsben egy adott kód keresése az Általános információk menüpontban leírt módon 

történhet.
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Adott HBCS besorolási szabályainak megjelenítéséhez a keresett HBCS kódra vagy megnevezésére 

kell kattintani (ld. az Általános információk menüpontban). 

BNO törzs menüpont: 

A BNO törzsben egy adott kód keresése az Általános információk menüpontban leírt módon 

történhet. 

 

 

A kód kiválasztását követően a fenti ablak jelenik meg. Az eredmény két részre tagolódik. A felső 

találati listában azok a HBCS-k jelennek meg, amelyek esetében a keresett diagnózisnak szerepelnie 

kell az adott HBCS-be soroláshoz. A másik csoportba azok a HBCS-k kerülnek, ahol egy főcsoport 

bármely diagnózisa megfelelő a besoroláshoz, így a keresett diagnózis is 

Beavatkozás törzs menü: 

A beavatkozás törzsben egy adott kód keresése az Általános információk menüpontban leírt módon 

történhet. Az eredmény ablak a BNO kereséshez hasonló, annyi eltéréssel, hogy a beavatkozás 

keresés esetében csak azok a HBCS-k jelennek meg, amelyeknél az adott beavatkozás besorolási 

feltétel. 
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Főcsoport menü: 

 

Főcsoport menüre kattintva a fenti ablaknak jelenik meg, ahol a kiválasztott főcsoport betegségeire 

vagy beavatkozásaira kattintva megjelenik a megfelelő lista. 

FNO törzs menü: 

A menüpont segítségével az FNO törzs elemei között lehet keresni. 

Egynapos törzs menü 

Az egynapos törzsben egy adott kód keresése az Általános információk menüpontban leírt módon 

történhet. Az egynaposként elszámolható beavatkozások mellett megjelennek azok a HBCS-k, 

amelyekben azok elszámolhatóak. Ezen információk mellett megjelennek azok a korlátozó szabályok 

az A-B-C-D-E és Jel oszlopokban, amelyeket figyelembe kell venni az egynapos beavatkozások 

elszámolásánál. Az egyes részletes szabályok felugró üzenetben jelennek meg, ha a fejléc betűjele 

fölé helyezzük a kurzort. 
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Csillagos HBCS menü: 

 

A menüpont választásával a felhasználóhoz rendelt intézet csillagos HBCS kompetenciái jelennek 

meg. Az aktuális intézet az „Intézet” mezőben változtatható meg. Természetesen minden felhasználó 

csak a hozzá rendelt intézet/ek kompetenciáit tekintheti meg 

Garancia menüpont 

A garancia menüpont alatt a határnapon belüli ismételt felvételre vonatkozó összevonási szabály alóli 

kivételek találhatóak. A oszlopban az egyes betűjelekre mozgatva az egér mutatót, 

felugró üzenetben megjelenik az érintett melléklet szabálya. 
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Egynapos kompetencia menü: 

A menüpont az ’E’ feladatkódú egynapos sebészeti ellátások szakmai kompetenciáit mutatja meg. Az 

egyes beavatkozás kódok fölé mozgatva az egér mutatót a beavatkozás neve, az egyes szakmakódnál 

pedig a 4 jegyű szakmakód megnevezése jelenik meg. 

 

 

Morphológia törzs menü: 

A menüpont segítségével az morphológia törzs elemei között lehet keresni. 

Egyéb törzsek menü: 

Egyéb törzsek menüpont alatt az alábbi kiegészítő törzsek tartalma kérdezhető le. 

 

 


