
ANTSZ Ikt.szám Ellenőrzés tárgya
Ellenőrzés 

időpontja

Ellenőrzött 

időszak
Osztályok

Nyilvános megállapítások 

a jegyzőkönyv alapján

,,,,,/2018/EÜIG

Post.operatív és Post traumás 

rehab, ell szakmai minimum 

feltételek ellenőrzése

2018.02.01 ld.jegyzőkönyv

,,,,/2018/EÜIG

Intenzív osztályok ágyszám 

kapacitásainak soron kívüli 

hatósági ellenőrzése 

(influenza járvány)

2018.02.12 ld.jegyzőkönyv

,,,,/2018/EÜIG

Intenzív osztályok ágyszám 

kapacitásainak soron kívüli 

hatósági ellenőrzése 

2018.02.23 ld.jegyzőkönyv

10555-3/2018/EÜIG
Általános Sebészet, 

Neurológia ellenőrzése
2018.03.08 ld.jegyzőkönyv

25076-2/2018/EÜIG
Pszichiátriai rehab minimum 

feltétel I.fél éves ellenőrzése
2018.06.21 ld.jegyzőkönyv

44306-2/2018/ EÜIG
Pszichiátriai rehab minimum 

feltétel 
2018.11.29 ld.jegyzőkönyv

…./2018/EÜIG CARV (diabetológia) 2018.12.05 ld.jegyzőkönyv

ÁNTSZ ellenőrzések 2018.év



OEP Ikt.szám Ellenőrzés tárgya
Ellenőrzött 

időszak

Ellenőrzés 

időpontja

Osztályok/ Tételek 

száma
Megjegyzés

E112/1047-2/2017.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

betegek orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.01.16 2017.08.31 1 fő Ideg amb ld.jegyzőkönyv

E6112/972-18/2017.

Palvizumab 

készítményekalkalmazásának 

ellenőrzése

2017.december 11 - 

2018 január 16

2016.november 01 - 

2017. március 31
67 TAJ  //  213 ellátás ld.jegyzőkönyv

E6112/259-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.03.07
2017.07.04-

2017.07.19
1 fő Urol. ld.jegyzőkönyv

E6112/256-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

betegek orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.03.07
2017.07.21-

2017.10.08

3 fő SBO                     1 

fő TRGY 
ld.jegyzőkönyv

E6112/257-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.03.07
2017.06.23-

2017.06.30
1 fő KRI ld.jegyzőkönyv

E6112/258-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

betegek orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.03.07
2017.06.29-

2017.09.16

1 fő JBA; 1 fő SBO; 1 fő 

TRAU 
ld.jegyzőkönyv

E6112/ 1054 /2017.

Tételes elszámolású 

infliximabalkalmazásának 

orvos- és finanszírozás 

szakmai ellenőrzése 

gastroenterológiai 

indikációban kezelt betegek 

körében.

2018.03.08
2015.11.01 - 

2015.10.31
27 Taj-szám ld.jegyzőkönyv

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő                                                                                           

ellenőrzések 2018.év



ETO6111/10102-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.04.19
2018.02.19-

2018.02.21
1 fő KTOX ld.jegyzőkönyv

ETO6111/10103-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.04.19
2017.10.15-

2017.10.15
1 fő SBO ld.jegyzőkönyv

ETO616111/10103-2

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

betegek orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.04.19
2017.10.15-

2017.12.31
1 fő KTOX; 2 fő SBO; ld.jegyzőkönyv

ET06111/10104-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.04.19
2018.03.18-

2018.03.18
1 fő KINT ld.jegyzőkönyv

ETO616111/10105-2

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

betegek orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.04.19
2018.03.18-

2018.03.18
1 fő EINT ld.jegyzőkönyv

ET06121/10161-4/2018.
Gyógyászati segédeszköz 

rendelés ellenőrzése
2018.05.11

2017.09.23 - 

2018.02.01

Traumatológia 

ambulancia 49 fő/ 51 db 

amb.lap

ld.jegyzőkönyv

ET06111/10432-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.05.31
2017.12.09 - 

2017.12.09
1 fő SBO ld.jegyzőkönyv

ET06111/10664-2/2018. Receptfelírás 2018.07.31 2018.06.12 PIC ld.jegyzőkönyv

ETO6111/10746-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

betegek orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.08.02-

2018.08.09

2018.04.25-

2018.06.05
 4 fő SBO; ld.jegyzőkönyv

ETO6111/10747-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.08.02-

2018.08.09

2018.05.07-

2018.05.09
 1 fő SBO; ld.jegyzőkönyv



ETO61111/10922-8/2018.

2017. évben Coaxil 

rendelésének orvos- szakmai 

ell-e a 068758185 TAJ számú 

biztosított esetében 

2018.09.18 - 

2018.09.21
2017. év Pszichiátria fizetési felszólítrás 

ET06111/11150-3/2018.

GYSE rendelésének 

egészségbiztosítási szakmai 

ell-e. (DIAB, Dr. Lehotkai)

2018.11.07
,2018.03.27-

2018.03.28
Diab szakrendelő ld.jegyzőkönyv

ET06221/15115-3/2018

Post.operatív és Post traumás 

mozgásszervi  rehab, ell 

szakmai minimum feltételek 

ellenőrzése

2018.11.19 ld.jegyzőkönyv

ETO6111/11221/2018

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

betegek orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.11.21
2017.11.07-

2017.11.27
3 fő ld.jegyzőkönyv

ETO6111/11220-1/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

betegek orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.11.14
2018.04.09-

2018.06.24
4 fő ld.jegyzőkönyv

ETO6111/11361-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.12.06
2018.06.06-

2018.06.06
1 fő ld.jegyzőkönyv

ETO6111/11361-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.12.06
2018.04.18-

2018.04.19
1 fő ld.jegyzőkönyv

ETO6111/11362-2/2018.

 "S" tér.kat.- ban jelentett 

beteg orvosi 

dokumentációjának helyszíni 

ellenőrzése

2018.12.06 - 

2018.12.11

2018.12.06 - 

2018.12.11
1 fő ld.jegyzőkönyv



.


