
A gazdasági szervezet adatai: 20658007
törzsszám

8622
statisztikai

f6tevékenysl!g

19
megye

LU lU Jf.\I' f. u. 1021/09

EgéS2Ségügyi szolgáltató =
ágazati azonositószám (praxisszám):

TelepülésazonoSitó:cmr
KSH tölti ki!

2. sz. Morbiditási betétlap

KIMUTATÁS A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATHOZ BEJELENTKEZETTEK BETEGSÉGEIRÓl

(19 éves és idosebb)
Aháziorvospecsétszáma: ~ löl2SSZám: m

D~..vt~,~A település megnevezése: _:~ ••_.. '\\~_''''',..V'~''''''''' .
Nök

Sor- Betegség megnevezése19-2425-3435-4445-54&H3465-7475 éves

Együttésidö-szám (BN0-10 revízió jegyzéke alapján)'"

éves
éveséveséveséveséves
sebb
(cH)

a
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01

Rosszindulaw daganatok (CQO-C97) ,:JJ
02

A vér és a vérképzö szervek betegségei és az imnIJnRlndszert érinto

bizonyos rendellenességek (050-089)03
Ebból: I vashiányos anaemia (D50) '!lJQ/

04

A pajzslTirigy R1ndellenességei (EllO-E07) y';)11 k.•..05
Diabetes meUilus(Elo-E14) ~".)!fl)'1\\1\13

Q6

Egyéb endrocin mirigyek egyéb rendellenességei (E2O-EJ5)

07

A lipoprotein-anyagcsere rendellenességei és egyéb lipidaemiák (E78) ~'hig,,Jtq;I.~(,;')
08

Pszichoaklfv szer használata álDl okozott mentális és viselkedészavarok

{F1o-F19}09
Ebböl: lalkoholokozta menfáflSés viselkedészavarok (FlO)

10

Schizophrenia. schizolypiás és paranoid (delusiv) R1ndellenességek

(~)11

Mentalis R1tanfatio (F70-R9)

12

Ex!rapyranidalis és mozgási rendellenességek (G20-G26)

13

Ebböl: Iparkinson -kór{G20) ./1--1

14

Alzheimer-kör {G30} /l)
15

Sclerosis mulliplex (G35)

16

Epilepsia (G40) /\.~

17

:Atmeneti agyi ischaemiás attakok (lIA), rokon syndromák és agyi

érsyndromák ceRlbrovascularis betegségekben (G45. G46)18

A szemlencse betegségei (H25-H28) (;.,15.',/-1\4
19

Zöldhályog(glaucorna) (H40-H42) r-14;

20

Vakság és csökkentJafás (H54) /1/
21

Vezemses t1pusú.idegi eredetü és egyéb hallásvesztés (H90. H91)

22

Idült rheumás szívbetegségek (105-\09)

23

Magasvérnyomás (hypertensiv) betegségek (110-115) Q,l<~G<.\)'-~.'JR A'/1:101
24

Ischaemiás szivbetegségek {120-125} l'
l.1\ '!\( )~f)r.l

25
SZívbetegségek egyéb formái kÖZOIkiemellek (134-139)

26

Cerebrovascularis betegségek (160-169)<

27

leIOltalsó légúti betegségek asthma kivételével (J40- J47)

28

Asthma (J45)

29

Gyomor-. nyombél-. peplicus. gastrojejunálisfekély (K25-K28) ~2 ~
30

Nem fertözéses vékony- es vastagbélgyuUadás (K5O-K52) /\/l
31

A máj egyéb betegségei (K7o-K77) ~:
~"{6'

32

Ebböl: lalkoholos májbetegség (K70) ~~h
33

6eropositiv és egyéb rheumatoid althritis (M05. M06)

34

F'llItalkori izületi gyulladás (MOS)

35

Köszvény (M10) ./{/U~5'
36

Deformáló dorsopathiák (M4O-M43)

37

Spondylopathiák (M45-M49). egyéb dorsopathiák (M50-M54)

38

A csontsúrüség és csonlszerkezet rendellenessségej (osteoPl)l'Osis)

gh~q57'(M8O-M85)
"

, .
GIomerularis betegségek. renális tubulointerstilialis

.
39 (NOO-N08). (N1o-N16)

""l""

40

Veseelégtelenség (N17-N19)
,',

-


