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1. sz. Morbiditási betétlap

KIMUTATÁS A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLATHOZ

BEJELENTKEZETTEK BETEGSÉGEIROL (0-18 éves)

A háziorvos pecsétszáma: Crn=D Törzsszám: m
A település megnevezése: .

Egészségügyi szolgáltató =
ágazati azonosítószám (praxisszám):

Településazonositó:crn=D
KSH tölti ki!

Sor- Betegség megnevezése0-11
12

5-14
15-18Együtt

hónaposszám (BNO-10 revízió jegyzéke alapján)hónapos-4 éves
éves

éves(c-f)

a

b cdefg

01
Rosszindulatú daganatok (COG-C97)

02

A vér és a vérképzo szervek betegségei és az immunrendszert érinto bizonyos rendellenességek

(050-089)03

vashiányos anaemia (050)- Ebbol:
04

alvadási defektusok, purpura és egyéb vérzéses állapotok (065- 069)

05

Endocrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek (EOQ-E90)

06

'ódhiányhoz társuló diffúz (endémiás) golyva (E01.0)- /\~07 diabetes mellitus (E1o-E14)- 08
Ebböl:fehérje- és energiahiányos alultápláltság (súlyos, enyhe, közepes) (E43-E44)- /1,/\I09 kalóriatöbblet miatti elhízás (E66.0)- 10

fibrosis cystica (E84)

11

Mentális és viselkedészavarok (FOQ-F99)

12

pszichoaktív szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok (F10-F19)- 13
szomatoform rendellenességek (F45)- Ebböl:14 mentalis retardatio (F7o-F79)- psychés fejlodés rendellenességei, hyperkineticus,kevert magatartási és emocionális,15 Iiellegzetesen gyermekkorban kezdodo emocionális zavarok (F80-F93)

16

Epilepsia (G40)

17

Csecsemokori agyi bénulás (G80)

18

A szemizmok, a binocularis szemmozgás, az alkalmazkodás és a fénytörés betegségei (H~52)

19

Vakság és csökkentlátás (H54)

20

Vezetéses tipusú, idegi eredelü és egyéb hallásvesztés (H90,H91)

21

Magasvérnyomás (hypertensív) betegségek (110-115)

22

Asthma (J45) I~ f2/
23

Gyomor-, nyombél-, pepticus • gastrojejunális fekély (1<25-1<28)

24

Intestinalis malabsorptio (1<90)

25

Ebbol:coeliakia (K90.0)

26

Atopiás dermatitis (L20)

27

Psoriasis (L40)

28

Fiatalkori izületi gyulladás (M08)

29

Oeformáló dorsopathiák (M4O-M43)

30

A csípo és medence juvenilis osteochondrosisa(M91)

31

Glomerularis betegségek, renális tubulo interstitialis betegségek (Noo-N08), (N10-N16)

32

Visszamaradt magzati növekedés és alultápláltság, a rövid terhességi idotartammal és alacsony

születési súllyal kapcsolatos m.n.o. rendellenességek (POS, P07)33

Az idegrendszer veleszületett rendellenességei(000-007)

34

A keringési rendszer veleszületett rendellenességei (020-028)

35

Ajak- és szájpadhasadék (035-037)

36

A húgyrendszer veleszületett rendellenességei (060-064)

37

A csípo veleszületett deformitásai (065)
----


