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Bevezető 

A Nemzeti Protézis Regiszter célja a csípő-és térdízületi endoprotézis beültetéséről, cseréjéről 

és eltávolításáról, valamint a beavatkozást megelőzően és annak folyamán történt kezelésekről 

és az implantátumokra vonatkozó adatokról nyilvántartás vezetése. 

 

A Protézis Regiszterben négy adatlap típus kitöltésére van lehetőség: 

1. Primer csípőprotézis beültetés 

2. Revíziós csípőprotézis beültetés 

3. Primer térdprotézis beültetés  

4. Revíziós térdprotézis beültetés 

API elérése és működése 

A Protézisregiszter adatrögzítő funkcióját az arra jogosult intézményi rendszerek szabványos 

web-szolgáltatás felületen keresztül az alábbi címen érhetik el: 

http://protreg.oep.hu/api 

A tesztkörnyezet címe: 

http://protreg.oep.hu/teszt/api 

A teszt környezethez felhasználói elérést a protreg@oep.hu e-mail címen igényelhet. 

A W3C definíciója szerint a Web szolgáltatás egy olyan szoftver rendszer, amely támogatja a 

gép-gép közötti, hálózaton keresztüli kommunikációt. A szolgáltatás kliens oldalról nézve 

gyakran csak alkalmazás programozói felület (API), amely hálózaton keresztül (például 

internet) érhető el, és a végrehajtás egy távoli gépen történik, amely a szolgáltatást nyújtja. 

A W3C által kiadott definíció több, különböző típusú rendszert magába foglal, de az 

általánosan elterjedt használati mód a SOAP formátumú XML üzenetekkel történő 

kommunikációt, a felület leírására pedig a WSDL formátumot alkalmazza. 

A WSDL egy XML alapú, Web szolgáltatás leíró nyelv. Segítségével a hálózaton keresztül 

kiajánlott szerver oldali szolgáltatásokkal történő kommunikáció módját lehet leírni. 

Interneten keresztüli Web szolgáltatáshoz a WSDL, gyakran a SOAP és az XML Schema 

szabványokkal együtt kerül alkalmazásra. A kliens program, amely egy Web szolgáltatáshoz 

csatlakozik, a WSDL állományokon keresztül tudhatja meg, hogy milyen funkciók érhetők el 

a szerveren. A szolgáltatásokhoz tartozó speciális adattípusok, a WSDL állományba 

ágyazhatók XML Schema formátumban. Az OJOTE szolgáltatás visszatérési értékének típusa 

speciális adattípus, így a WSDL állományban meg kell adni a felépítését. Az XML Schema 

validációs szándékkal lett létrehozva. Tartalmára nézve olyan szabályok halmaza, amelynek 

ha egy XML dokumentum megfelel, akkor az a dokumentum valid arra a sémára nézve. 

A WSDL állománynak tartalmaznia kell a szolgáltatáshoz tartozó üzenetek formátumát. A 

megadott formátum meghatározza, hogy az adott üzenet milyen részeket tartalmaz, és 

azoknak mi a típusa. 

A Web szolgáltatás nyújtásakor történő autentikációt az alkalmazás szerver végzi, az OASIS 

WS-Security 1.0 biztonsági szabványának (WSS) megfelelően. Az autentikáció kliens oldali 

http://xxxxxxxxxxxxx/
http://tesztxxxxxxxxxxx/
mailto:protreg@oep.hu
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teendőit a jól megválasztott SOAP környezet elintézi. Első körben az autentikáció a SOAP 

üzenet fejlécében elhelyezett felhasználói név és jelszó alapján történik. 

WEB szolgáltatáson keresztül elérhető funkciók 

A Protézisregiszter API az adatlapok intézményi rendszerekből történő feltöltésére tartalmaz 

funkciókat (PutPrimcsipo, PutRevcsipo, PutPrimterd, PutRevterd). Ezek a szolgáltatások a 

WSDL állományban kerültek leírásra, amely alapján a kliens elkészíthető. 

Kliens készítése 

A legtöbb programozási környezet támogatja a WSDL állomány alapján történő SOAP kliens 

generálást. A kliens generálása programozási környezettől függően történhet fordítási, illetve 

futtatási időben.  

A funkciókhoz tartozó WSDL állomány a dokumentum következő fejezeteiben találhatóak. 

Mind a futtatási időben, mind pedig a fordítási időben generált kliens végpont címe eltérhet a 

szükségestől, ezt ellenőrizni kell, de még jobb, ha a végpont címét explicit felüldefiniáljuk a 

megfelelőre.  

A teszt rendszer esetén a megfelelő végpont cím:  

http://protezisregiszter.oep.hu/teszt/api 

Az éles rendszer esetén a megfelelő végpont cím:  

https://protezisregiszter.oep.hu/api  

http://protezisregiszter.oep.hu/teszt
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WSDL állomány - Teszt rendszer 

A http://protezisregiszter.oep.hu/teszt/api végponthoz tartozó WSDL állomány 

<?xml version="1.0"?> 

<definitions name="ProtregApi"  

 targetNamespace="urn:http://oep.hu" 

 xmlns:tns="urn:http://oep.hu"    

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

 <types> 

 <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://oep.hu/" 

elementFormDefault="qualified" xmlns:tns="http://oep.hu/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 

 

   <complexType name="alap"> 

    <sequence> 

     <element name="BETEGAZONOSITO_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="BETEGAZONOSITO_TAJ" type="string"/> 

     <element name="UTLEVELSZAM_MEGADASA" type="string"/> 

     <element name="MENEDEKES_KERELMEZO_BEFOGADO_IGAZOLVANYSZAMA" type="string"/> 

     <element name="ISMERETLEN_AZONOSITO" type="string"/> 

     <element name="BETEG_VEZETEKNEVE" type="string"/> 

     <element name="BETEG_KERESZTNEVE" type="string"/> 

     <element name="BETEGAZONOSITO_TAJ" type="string"/> 

     <element name="ANYJA_SZULETESI_VEZETEKNEVE" type="string"/> 

     <element name="ANYJA_SZULETESI_UTONEVE" type="string"/> 

     <element name="SZULETESI_DATUM" type="string"/> 

     <element name="IRANYITOSZAM" type="string"/> 

     <element name="LAKOHELY" type="string"/> 

     <element name="TARTOZKODASI_HELY" type="string"/> 

     <element name="TELEFONSZAM" type="string"/> 

     <element name="A_PACIENS_NEME" type="string"/> 

     <element name="KORHAZ_NEVE" type="string"/> 

     <element name="MUTET_IDOPONTJA" type="string"/> 

     <element name="A_BETEG_TESTSULYA" type="string"/> 

     <element name="A_BETEG_MAGASSAGA" type="string"/> 

     <element name="BETEG_ASA_BEOSZTASA" type="string"/> 

     <element name="ANAESTHESIA" type="tns:ANAEST"/> 

     <element name="BEAVATKOZAS_FINANSZIROZASA" type="string"/> 

     <element name="OPERALO_ORVOS_PECSETSZAMA" type="string"/> 

     <element name="OPERALO_ORVOS_BEOSZTASA" type="string"/> 

     <element name="ELSO_ASSZISZTENS_BEOSZTASA" type="string"/> 

     <element name="ASSZISZTENSEK_SZAMA" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

 

   <complexType name="ANAEST"> 

    <sequence> 

     <element name="ALTALANOS_ALTATAS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="SPINALIS_INTRATECHALIS_ERZESTELENITES" type="string"/> 

     <element name="EPIDURALIS_ERZESTELENITES" type="string"/> 

     <element name="IDEGBLOKAD" type="string"/> 

     <element name="KOMBINALT_MODSZEREK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_ALTATAS" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

 

 

   <complexType name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"> 

    <sequence> 

     <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CIPROFLOXACIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="AMOXICILLIN_CLAVULANSAV_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CIPROFLOXACIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CLINDAMICIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="VANCOMYCIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CEFAZOLIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="ANTIBIOTIKUM_HATOANYAGNEV_ATC_KOD" type="string"/> 

     <element name="AB_IV_BOLUS_ADASA_60_PERCCEL_A_BORMETSZES_ELOTT" type="string"/> 

     <element name="KIVAN_E_TOVABBI_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_ROGZITENI" type="string"/> 

    </sequence> 

http://tesztprotreg.oep.hu/api
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   </complexType> 

 

   <complexType name="THROMBOPRO"> 

    <sequence> 

     <element name="MILYEN_TIPUSU_THROMBOPROPHYLAXIS_TORTENT" type="string"/> 

     <element name="MECHANIKUS_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="GYOGYSZERES_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="MELYIK_HEPARIN_SZARMAZEKOT_ALKALMAZTAK" type="string"/> 

     <element name="KIS_MOLEKOLASULYU_HEPARINOK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_HEPARINOK" type="string"/> 

     <element name="DIREKT_THROMBIN_INHIBITOROK" type="string"/> 

     <element name="AKTIVALT_X_ES_FAKTOR_XA_INHIBITOROK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK" type="string"/> 

     <element name="ACETHYLSALICYLSAV" type="string"/> 

     <element name="DIPIRIDAMOL" type="string"/> 

     <element name="THIENOPYRIDINEK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK" type="string"/> 

     <element name="GPIIB_IIIA_GATLOK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK_RITKA" type="string"/> 

     <element name="K_VITAMIN_ANTAGONISTA" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

 

 

   <complexType name="szakmai_primcsipo"> 

    <sequence> 

     <element name="OLDALISAG" type="string"/> 

     <element name="MUTETI_INDIKACIO" type="string"/> 

     <element name="PRIMER_COXARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="GYULLADASOS_ARTHROPATHIAESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="LUXATIO_COXAE_CONGENITA_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="DYSPLASIA_COXAE_CONGENITA_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_AKUT_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_NEM_KET_OLDALI" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_MASODLAGOS_COXARTHROSIS_M1670_UTAN_VALASZTHATO" type="string"/> 

     <element name="ASCEPTIKUS_COMBFEJNECROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="GYEREKKORI_CSIPOBETEGSEG_OKOZTA_COXARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" 

type="string"/> 

     <element name="METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_EGYEB_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="PROTRUSIO_ACETABULI_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="BEAVATKOZAS_UTANI_CSONTRENDSZERI_RENDELLENESSEG_K_M_N_M96_9_ESETEN" 

type="string"/> 

     <element name="PRIMER_GIRDLESTONE_PSEUDOARTHROSIS_COXAE_ESETEN_BNO_LISTA" 

type="string"/> 

     <element name="KORABBI_CSIPOMUTET_NEM_TRAUMAHOZ_KAPCSOLODO_ESETEN_BNO_LISTA" 

type="string"/> 

     <element name="KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="POSTTRAUMAS_CSONTELHALAS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="BETEG_FEKVESE" type="string"/> 

     <element name="MEDENCE_KIEMELES_TORTENT" type="string"/> 

     <element name="FELTARAS" type="string"/> 

     <element name="MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA" type="string"/> 

     <element name="NAVIGACIO_HASZNALATA" type="string"/> 

     <element name="MUTO_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST" type="string"/> 

     <element name="FEMUR" type="string"/> 

     <element name="FEMUR_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="TIBIA" type="string"/> 

     <element name="TIBIA_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CEMENTEZES" type="string"/> 

     <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT" 

type="string"/> 

     <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS" type="tns:ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"/> 

     <element name="THROMBOPROPHYLAXIS" type="tns:THROMBOPRO"/> 

     <element name="JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_A_MUTET_ALATT" type="string"/> 

     <element name="MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_SZOVODMENY" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 
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   <complexType name="szakmai_primterd"> 

    <sequence> 

     <element name="OLDALISAG" type="string"/> 

     <element name="TENGELY_ALLAS" type="string"/> 

     <element name="MUTETI_INDIKACIO" type="string"/> 

     <element name="PRIMER_GONARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="GYULLADASOS_PL_RA_SPA_ARTHROPATHIA_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="AVASCULARIS_NECROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_AKUT_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_KET_OLDALI" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_KET_OLDALI_ESETEN" 

type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_NEM_KET_OLDALI_ESETEN" 

type="string"/> 

     <element name="EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS_KET_OLDALI" type="string"/> 

     <element name="KET_OLDALI_EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS" type="string"/> 

     <element name="NEM_KET_OLDALI_EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAS" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAHOZ_KAPCSOLODO_ESETEN_BNO_LISTA" 

type="string"/> 

     <element name="KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="POSTTRAUMAS_CSONTELHALAS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_NEM_DEFINIALT_GONARTHROSIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="FELTARAS" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_FELTARAS" type="string"/> 

     <element name="MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA" type="string"/> 

     <element name="NAVIGACIO_HASZNALATA" type="string"/> 

     <element name="MUTO_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST" type="string"/> 

     <element name="FEMUR" type="string"/> 

     <element name="FEMUR_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="TIBIA" type="string"/> 

     <element name="TIBIA_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CEMENTEZES" type="string"/> 

     <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT" 

type="string"/> 

     <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS" type="tns:ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"/> 

     <element name="THROMBOPROPHYLAXIS" type="tns:THROMBOPRO"/> 

     <element name="MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

 

  <complexType name="szakmai_revcsipo"> 

   <sequence> 

    <element name="OLDALISAG" type="string"/> 

    <element name="MUTETI_INDIKACIO" type="string"/> 

    <element name="MECHANIKUS_SZOVODMENY_T8400" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENY" type="string"/> 

    <element name="KOROS_LAGYRESZ_REAKCIO" type="string"/> 

    <element name="MUTETI_BEAVATKOZAS" type="string"/> 

    <element name="MINEK_A_REVIZIOJA" type="string"/> 

    <element name="ELOZO_MUTET_IDOPONTJANAK_MEGADASA" type="string"/> 

    <element name="ELOZO_MUTET_KORHAZA" type="string"/> 

    <element name="KORHAZ_MEGADASA" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_ELTAVOLITAS" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_PATELLA_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="PATELLA_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_AZ_INSERT_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="INSERT_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_BEULTETES" type="string"/> 

    <element name="BETEG_FEKTETESE" type="string"/> 

    <element name="MEDENCE_KIEMELES_TORTENT" type="string"/> 
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    <element name="FELTARAS" type="string"/> 

    <element name="MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA" type="string"/> 

    <element name="NAVIGACIO_HASZNALATA" type="string"/> 

    <element name="MUTO_TIPUSA" type="string"/> 

    <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST" type="string"/> 

    <element name="FEMUR" type="string"/> 

    <element name="FEMUR_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="TIBIA" type="string"/> 

    <element name="TIBIA_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="CEMENTEZES" type="string"/> 

    <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT" 

type="string"/> 

    <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS" type="tns:ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"/> 

    <element name="THROMBOPROPHYLAXIS" type="tns:THROMBOPRO"/> 

    <element name="JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_MUTET_ALATT" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENY" type="string"/> 

   </sequence> 

  </complexType> 

  <complexType name="szakmai_revterd"> 

   <sequence> 

    <element name="OLDALISAG" type="string"/> 

    <element name="TENGELY_ALLAS" type="string"/> 

    <element name="MUTETI_INDIKACIO" type="string"/> 

    <element name="MECHANIKUS_SZOVODMENY_T8400" type="string"/> 

    <element name="ASECTICUS_LAZULAS_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="OSTEOLYSIS_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="IMPLANTATUM_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_KOROS_TENGELYELTERES_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="PERIPROTETIKUS_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENY" type="string"/> 

    <element name="MUTETI_BEAVATKOZAS" type="string"/> 

    <element name="MINEK_A_REVIZIOJA" type="string"/> 

    <element name="ELOZO_MUTET_IDOPONTJANAK_MEGADASA" type="string"/> 

    <element name="ELOZO_MUTET_KORHAZA" type="string"/> 

    <element name="KORHAZ_MEGADASA" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_ELTAVOLITAS" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_PATELLA_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="PATELLA_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_AZ_INSERT_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="INSERT_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_BEULTETES" type="string"/> 

    <element name="FELTARAS" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_FELTARAS" type="string"/> 

    <element name="MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA" type="string"/> 

    <element name="NAVIGACIO_HASZNALATA" type="string"/> 

    <element name="MUTO_TIPUSA" type="string"/> 

    <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST" type="string"/> 

    <element name="FEMUR" type="string"/> 

    <element name="FEMUR_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="TIBIA" type="string"/> 

    <element name="TIBIA_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="CEMENTEZES" type="string"/> 

    <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT" 

type="string"/> 

    <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS" type="tns:ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"/> 

    <element name="THROMBOPROPHYLAXIS" type="tns:THROMBOPRO"/> 

    <element name="MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

   </sequence> 

  </complexType> 

   <complexType name="implantadat"> 

    <sequence> 

     <element name="FINANSZIROZAS_TIPUSA" type="string"/> 
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     <element name="BEAVATKOZAS_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="FOCSOPORT" type="string"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_NEVE" type="string"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="GYARTO" type="string"/> 

     <element name="SOROZATSZAM_LOT_SZAM" type="string"/> 

     <element name="GYARTASI_TETELSZAM_REF_SZAM" type="string"/> 

     <element name="FORGALMAZO" type="string"/> 

     <element name="FORGALMAZO_SZEKHELYE" type="string"/> 

     <element name="DARABSZAM" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

    

   <complexType name="hiba"> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="HIBAKOD" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  <element name="reply"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="Response" type="tns:hiba" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

   

  <element name="revCsipoadatlap"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="ALAPADATOK" type="tns:alap"/> 

     <element name="SZAKMAI_ADATOK" type="tns:szakmai_revcsipo"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_ADATOK" type="tns:implantadat"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

  <element name="revTerdadatlap"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="ALAPADATOK" type="tns:alap"/> 

     <element name="SZAKMAI_ADATOK" type="tns:szakmai_revterd"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_ADATOK" type="tns:implantadat"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

  <element name="primCsipoadatlap"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="ALAPADATOK" type="tns:alap"/> 

     <element name="SZAKMAI_ADATOK" type="tns:szakmai_primcsipo"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_ADATOK" type="tns:implantadat"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

  <element name="primTerdadatlap"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="ALAPADATOK" type="tns:alap"/> 

     <element name="SZAKMAI_ADATOK" type="tns:szakmai_primterd"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_ADATOK" type="tns:implantadat"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

 </schema> 

 </types> 

  

 <message name="revCsipoatadas"> 

  <part name="adatlap" type="tns:revCsipoadatlap"/> 

 </message> 

 <message name="revTerdatadas"> 

  <part name="adatlap" type="tns:revTerdadatlap"/> 
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 </message> 

 <message name="primTerdatadas"> 

  <part name="adatlap" type="tns:primTerdadatlap"/> 

 </message> 

 <message name="primCsipoatadas"> 

  <part name="adatlap" type="tns:primCsipoadatlap"/> 

 </message> 

 <message name="Response"> 

  <part name="reply" type="string"/> 

 </message> 

  

 <portType name="ProtregPortType"> 

  <operation name="putPrimcsipo"> 

   <input message="tns:primCsipoatadas"/> 

   <output message="tns:Response"/> 

  </operation> 

  <operation name="putRevcsipo"> 

   <input message="tns:revCsipoatadas"/> 

   <output message="tns:Response"/> 

  </operation> 

  <operation name="putPrimterd"> 

   <input message="tns:primTerdatadas"/> 

   <output message="tns:Response"/> 

  </operation> 

  <operation name="putRevterd"> 

   <input message="tns:revTerdatadas"/> 

   <output message="tns:Response"/> 

  </operation> 

 </portType> 

  

  

 <binding name="ProtregBinding" type="tns:ProtregPortType"> 

  <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

  <operation name="putRevcsipo"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myInputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myOutputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </output> 

  </operation> 

  <operation name="putPrimterd"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myInputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myOutputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </output> 

  </operation> 

  <operation name="putPrimcsipo"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myInputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myOutputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </output> 

  </operation> 

  <operation name="putRevterd"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myInputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myOutputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
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   </output> 

  </operation> 

 </binding> 

  

  

  

 <service name="ProtregService"> 

  <documentation>Returns a greeting string. 

  </documentation> 

  <port name="ProtregPort" binding="tns:ProtregBinding"> 

   <soap:address location="http://protezisregiszter.oep.hu/teszt/api"/> 

  </port> 

 </service> 

</definitions> 
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WSDL állomány - Éles rendszer 

A http://protezisregiszter.oep.hu/teszt/api végponthoz tartozó WSDL állomány 

<?xml version="1.0"?> 

<definitions name="ProtregApi"  

 targetNamespace="urn:http://oep.hu" 

 xmlns:tns="urn:http://oep.hu"    

 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"  

 xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 

 <types> 

 <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://oep.hu/" 

elementFormDefault="qualified" xmlns:tns="http://oep.hu/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xmlns:soap11-enc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

 

 

   <complexType name="alap"> 

    <sequence> 

     <element name="BETEGAZONOSITO_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="BETEGAZONOSITO_TAJ" type="string"/> 

     <element name="UTLEVELSZAM_MEGADASA" type="string"/> 

     <element name="MENEDEKES_KERELMEZO_BEFOGADO_IGAZOLVANYSZAMA" type="string"/> 

     <element name="ISMERETLEN_AZONOSITO" type="string"/> 

     <element name="BETEG_VEZETEKNEVE" type="string"/> 

     <element name="BETEG_KERESZTNEVE" type="string"/> 

     <element name="BETEGAZONOSITO_TAJ" type="string"/> 

     <element name="ANYJA_SZULETESI_VEZETEKNEVE" type="string"/> 

     <element name="ANYJA_SZULETESI_UTONEVE" type="string"/> 

     <element name="SZULETESI_DATUM" type="string"/> 

     <element name="IRANYITOSZAM" type="string"/> 

     <element name="LAKOHELY" type="string"/> 

     <element name="TARTOZKODASI_HELY" type="string"/> 

     <element name="TELEFONSZAM" type="string"/> 

     <element name="A_PACIENS_NEME" type="string"/> 

     <element name="KORHAZ_NEVE" type="string"/> 

     <element name="MUTET_IDOPONTJA" type="string"/> 

     <element name="A_BETEG_TESTSULYA" type="string"/> 

     <element name="A_BETEG_MAGASSAGA" type="string"/> 

     <element name="BETEG_ASA_BEOSZTASA" type="string"/> 

     <element name="ANAESTHESIA" type="tns:ANAEST"/> 

     <element name="BEAVATKOZAS_FINANSZIROZASA" type="string"/> 

     <element name="OPERALO_ORVOS_PECSETSZAMA" type="string"/> 

     <element name="OPERALO_ORVOS_BEOSZTASA" type="string"/> 

     <element name="ELSO_ASSZISZTENS_BEOSZTASA" type="string"/> 

     <element name="ASSZISZTENSEK_SZAMA" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

 

   <complexType name="ANAEST"> 

    <sequence> 

     <element name="ALTALANOS_ALTATAS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="SPINALIS_INTRATECHALIS_ERZESTELENITES" type="string"/> 

     <element name="EPIDURALIS_ERZESTELENITES" type="string"/> 

     <element name="IDEGBLOKAD" type="string"/> 

     <element name="KOMBINALT_MODSZEREK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_ALTATAS" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

 

 

   <complexType name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"> 

    <sequence> 

     <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CIPROFLOXACIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="AMOXICILLIN_CLAVULANSAV_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CIPROFLOXACIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CLINDAMICIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="VANCOMYCIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CEFAZOLIN_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="ANTIBIOTIKUM_HATOANYAGNEV_ATC_KOD" type="string"/> 

     <element name="AB_IV_BOLUS_ADASA_60_PERCCEL_A_BORMETSZES_ELOTT" type="string"/> 

     <element name="KIVAN_E_TOVABBI_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_ROGZITENI" type="string"/> 

    </sequence> 

http://tesztprotreg.oep.hu/api
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   </complexType> 

 

   <complexType name="THROMBOPRO"> 

    <sequence> 

     <element name="MILYEN_TIPUSU_THROMBOPROPHYLAXIS_TORTENT" type="string"/> 

     <element name="MECHANIKUS_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="GYOGYSZERES_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="MELYIK_HEPARIN_SZARMAZEKOT_ALKALMAZTAK" type="string"/> 

     <element name="KIS_MOLEKOLASULYU_HEPARINOK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_HEPARINOK" type="string"/> 

     <element name="DIREKT_THROMBIN_INHIBITOROK" type="string"/> 

     <element name="AKTIVALT_X_ES_FAKTOR_XA_INHIBITOROK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK" type="string"/> 

     <element name="ACETHYLSALICYLSAV" type="string"/> 

     <element name="DIPIRIDAMOL" type="string"/> 

     <element name="THIENOPYRIDINEK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK" type="string"/> 

     <element name="GPIIB_IIIA_GATLOK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK_RITKA" type="string"/> 

     <element name="K_VITAMIN_ANTAGONISTA" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

 

 

   <complexType name="szakmai_primcsipo"> 

    <sequence> 

     <element name="OLDALISAG" type="string"/> 

     <element name="MUTETI_INDIKACIO" type="string"/> 

     <element name="PRIMER_COXARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="GYULLADASOS_ARTHROPATHIAESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="LUXATIO_COXAE_CONGENITA_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="DYSPLASIA_COXAE_CONGENITA_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_AKUT_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_NEM_KET_OLDALI" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_MASODLAGOS_COXARTHROSIS_M1670_UTAN_VALASZTHATO" type="string"/> 

     <element name="ASCEPTIKUS_COMBFEJNECROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="GYEREKKORI_CSIPOBETEGSEG_OKOZTA_COXARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" 

type="string"/> 

     <element name="METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_EGYEB_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="PROTRUSIO_ACETABULI_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="BEAVATKOZAS_UTANI_CSONTRENDSZERI_RENDELLENESSEG_K_M_N_M96_9_ESETEN" 

type="string"/> 

     <element name="PRIMER_GIRDLESTONE_PSEUDOARTHROSIS_COXAE_ESETEN_BNO_LISTA" 

type="string"/> 

     <element name="KORABBI_CSIPOMUTET_NEM_TRAUMAHOZ_KAPCSOLODO_ESETEN_BNO_LISTA" 

type="string"/> 

     <element name="KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="POSTTRAUMAS_CSONTELHALAS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="BETEG_FEKVESE" type="string"/> 

     <element name="MEDENCE_KIEMELES_TORTENT" type="string"/> 

     <element name="FELTARAS" type="string"/> 

     <element name="MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA" type="string"/> 

     <element name="NAVIGACIO_HASZNALATA" type="string"/> 

     <element name="MUTO_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST" type="string"/> 

     <element name="FEMUR" type="string"/> 

     <element name="FEMUR_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="TIBIA" type="string"/> 

     <element name="TIBIA_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CEMENTEZES" type="string"/> 

     <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT" 

type="string"/> 

     <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS" type="tns:ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"/> 

     <element name="THROMBOPROPHYLAXIS" type="tns:THROMBOPRO"/> 

     <element name="JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_A_MUTET_ALATT" type="string"/> 

     <element name="MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_SZOVODMENY" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 
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   <complexType name="szakmai_primterd"> 

    <sequence> 

     <element name="OLDALISAG" type="string"/> 

     <element name="TENGELY_ALLAS" type="string"/> 

     <element name="MUTETI_INDIKACIO" type="string"/> 

     <element name="PRIMER_GONARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="GYULLADASOS_PL_RA_SPA_ARTHROPATHIA_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="AVASCULARIS_NECROSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_AKUT_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_KET_OLDALI_ESETEN" 

type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_KET_OLDALI_ESETEN" 

type="string"/> 

     <element name="TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_NEM_KET_OLDALI" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS_KET_OLDALI" type="string"/> 

     <element name="KET_OLDALI_EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS" type="string"/> 

     <element name="NEM_KET_OLDALI_EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAS" type="string"/> 

     <element name="KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAHOZ_KAPCSOLODO_ESETEN_BNO_LISTA" 

type="string"/> 

     <element name="KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="POSTTRAUMAS_CSONTELHALAS_ESETEN_BNO_LISTA" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_NEM_DEFINIALT_GONARTHROSIS_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="FELTARAS" type="string"/> 

     <element name="EGYEB_FELTARAS" type="string"/> 

     <element name="MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA" type="string"/> 

     <element name="NAVIGACIO_HASZNALATA" type="string"/> 

     <element name="MUTO_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST" type="string"/> 

     <element name="FEMUR" type="string"/> 

     <element name="FEMUR_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="TIBIA" type="string"/> 

     <element name="TIBIA_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

     <element name="CEMENTEZES" type="string"/> 

     <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT" 

type="string"/> 

     <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS" type="tns:ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"/> 

     <element name="THROMBOPROPHYLAXIS" type="tns:THROMBOPRO"/> 

     <element name="MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

 

  <complexType name="szakmai_revcsipo"> 

   <sequence> 

    <element name="OLDALISAG" type="string"/> 

    <element name="MUTETI_INDIKACIO" type="string"/> 

    <element name="MECHANIKUS_SZOVODMENY_T8400" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENY" type="string"/> 

    <element name="KOROS_LAGYRESZ_REAKCIO" type="string"/> 

    <element name="MUTETI_BEAVATKOZAS" type="string"/> 

    <element name="MINEK_A_REVIZIOJA" type="string"/> 

    <element name="ELOZO_MUTET_IDOPONTJANAK_MEGADASA" type="string"/> 

    <element name="ELOZO_MUTET_KORHAZA" type="string"/> 

    <element name="KORHAZ_MEGADASA" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_ELTAVOLITAS" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_PATELLA_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="PATELLA_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_AZ_INSERT_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="INSERT_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_BEULTETES" type="string"/> 

    <element name="BETEG_FEKTETESE" type="string"/> 

    <element name="MEDENCE_KIEMELES_TORTENT" type="string"/> 
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    <element name="FELTARAS" type="string"/> 

    <element name="MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA" type="string"/> 

    <element name="NAVIGACIO_HASZNALATA" type="string"/> 

    <element name="MUTO_TIPUSA" type="string"/> 

    <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST" type="string"/> 

    <element name="FEMUR" type="string"/> 

    <element name="FEMUR_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="TIBIA" type="string"/> 

    <element name="TIBIA_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="CEMENTEZES" type="string"/> 

    <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT" 

type="string"/> 

    <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS" type="tns:ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"/> 

    <element name="THROMBOPROPHYLAXIS" type="tns:THROMBOPRO"/> 

    <element name="JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_MUTET_ALATT" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENY" type="string"/> 

   </sequence> 

  </complexType> 

  <complexType name="szakmai_revterd"> 

   <sequence> 

    <element name="OLDALISAG" type="string"/> 

    <element name="TENGELY_ALLAS" type="string"/> 

    <element name="MUTETI_INDIKACIO" type="string"/> 

    <element name="MECHANIKUS_SZOVODMENY_T8400" type="string"/> 

    <element name="ASECTICUS_LAZULAS_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="OSTEOLYSIS_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="IMPLANTATUM_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_KOROS_TENGELYELTERES_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="PERIPROTETIKUS_TORES_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENY" type="string"/> 

    <element name="MUTETI_BEAVATKOZAS" type="string"/> 

    <element name="MINEK_A_REVIZIOJA" type="string"/> 

    <element name="ELOZO_MUTET_IDOPONTJANAK_MEGADASA" type="string"/> 

    <element name="ELOZO_MUTET_KORHAZA" type="string"/> 

    <element name="KORHAZ_MEGADASA" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_ELTAVOLITAS" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_A_PATELLA_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="PATELLA_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="ISMERT_AZ_INSERT_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="INSERT_GYARTOJA" type="string"/> 

    <element name="KOMPONENS_BEULTETES" type="string"/> 

    <element name="FELTARAS" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_FELTARAS" type="string"/> 

    <element name="MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA" type="string"/> 

    <element name="NAVIGACIO_HASZNALATA" type="string"/> 

    <element name="MUTO_TIPUSA" type="string"/> 

    <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST" type="string"/> 

    <element name="FEMUR" type="string"/> 

    <element name="FEMUR_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="TIBIA" type="string"/> 

    <element name="TIBIA_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="HOMOLOG_ESETEN" type="string"/> 

    <element name="CEMENTEZES" type="string"/> 

    <element name="KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT" 

type="string"/> 

    <element name="ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS" type="tns:ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES"/> 

    <element name="THROMBOPROPHYLAXIS" type="tns:THROMBOPRO"/> 

    <element name="MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

    <element name="EGYEB_SZOVODMENYEK" type="string"/> 

   </sequence> 

  </complexType> 

   <complexType name="implantadat"> 

    <sequence> 

     <element name="FINANSZIROZAS_TIPUSA" type="string"/> 
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     <element name="BEAVATKOZAS_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="FOCSOPORT" type="string"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_NEVE" type="string"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_TIPUSA" type="string"/> 

     <element name="GYARTO" type="string"/> 

     <element name="SOROZATSZAM_LOT_SZAM" type="string"/> 

     <element name="GYARTASI_TETELSZAM_REF_SZAM" type="string"/> 

     <element name="FORGALMAZO" type="string"/> 

     <element name="FORGALMAZO_SZEKHELYE" type="string"/> 

     <element name="DARABSZAM" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

    

   <complexType name="hiba"> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="HIBAKOD" type="string"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  <element name="reply"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="Response" type="tns:hiba" maxOccurs="unbounded"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

   

  <element name="revCsipoadatlap"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="ALAPADATOK" type="tns:alap"/> 

     <element name="SZAKMAI_ADATOK" type="tns:szakmai_revcsipo"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_ADATOK" type="tns:implantadat"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

  <element name="revTerdadatlap"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="ALAPADATOK" type="tns:alap"/> 

     <element name="SZAKMAI_ADATOK" type="tns:szakmai_revterd"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_ADATOK" type="tns:implantadat"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

  <element name="primCsipoadatlap"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="ALAPADATOK" type="tns:alap"/> 

     <element name="SZAKMAI_ADATOK" type="tns:szakmai_primcsipo"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_ADATOK" type="tns:implantadat"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

  <element name="primTerdadatlap"> 

   <complexType> 

    <sequence> 

     <element name="SORSZAM" type="string"/> 

     <element name="ALAPADATOK" type="tns:alap"/> 

     <element name="SZAKMAI_ADATOK" type="tns:szakmai_primterd"/> 

     <element name="IMPLANTATUM_ADATOK" type="tns:implantadat"/> 

    </sequence> 

   </complexType> 

  </element> 

 </schema> 

 </types> 

  

 <message name="revCsipoatadas"> 

  <part name="adatlap" type="tns:revCsipoadatlap"/> 

 </message> 

 <message name="revTerdatadas"> 

  <part name="adatlap" type="tns:revTerdadatlap"/> 
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 </message> 

 <message name="primTerdatadas"> 

  <part name="adatlap" type="tns:primTerdadatlap"/> 

 </message> 

 <message name="primCsipoatadas"> 

  <part name="adatlap" type="tns:primCsipoadatlap"/> 

 </message> 

 <message name="Response"> 

  <part name="reply" type="string"/> 

 </message> 

  

 <portType name="ProtregPortType"> 

  <operation name="putPrimcsipo"> 

   <input message="tns:primCsipoatadas"/> 

   <output message="tns:Response"/> 

  </operation> 

  <operation name="putRevcsipo"> 

   <input message="tns:revCsipoatadas"/> 

   <output message="tns:Response"/> 

  </operation> 

  <operation name="putPrimterd"> 

   <input message="tns:primTerdatadas"/> 

   <output message="tns:Response"/> 

  </operation> 

  <operation name="putRevterd"> 

   <input message="tns:revTerdatadas"/> 

   <output message="tns:Response"/> 

  </operation> 

 </portType> 

  

  

 <binding name="ProtregBinding" type="tns:ProtregPortType"> 

  <soap:binding style="rpc" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 

  <operation name="putRevcsipo"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myInputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myOutputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </output> 

  </operation> 

  <operation name="putPrimterd"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myInputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myOutputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </output> 

  </operation> 

  <operation name="putPrimcsipo"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myInputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myOutputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </output> 

  </operation> 

  <operation name="putRevterd"> 

   <soap:operation soapAction=""/> 

   <input> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myInputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 

   </input> 

   <output> 

    <soap:body use="literal" namespace="urn:myOutputNamespace" 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"/> 
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   </output> 

  </operation> 

 </binding> 

  

  

  

 <service name="ProtregService"> 

  <documentation>Returns a greeting string. 

  </documentation> 

  <port name="ProtregPort" binding="tns:ProtregBinding"> 

   <soap:address location="http://protreg.oep.hu/api"/> 

  </port> 

 </service> 

</definitions> 
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Nemzeti Protézis regiszter adatlapok attribútumai 

Az adatlapok szerkezete a következőképpen épül fel: 

1. Alap adatok: olyan kötelezően kitöltendő adatok, melyeket minden esetben meg kell 

adni. Ezen adatok közé tartoznak a betegre-, valamint a műtéti beavatkozásra 

vonatkozó adatok. 

2. Szakmai adatok: szakma specifikus kérdések, melyek a beavatkozás típusának 

függvényében eltérnek, ezért minden adatlap típus esetében változó a tartalmuk. 

3. Implantátum adatok: a beültetett implantátumra vonatkozó kérdések. 

Alap attribútumok 

Az adatlap blokkjai közül az Alap adatok mind a négy adatlap – Primer csípőprotézis 

beavatkozás, Revíziós csípőprotézis beavatkozás, Primer térd beavatkozás és Revíziós térd 

beavatkozás - esetében megegyeznek, ezért ezen attribútumokat külön kiemeljük, míg a másik 

két adatlap részt – Szakmai adatok és Implantátum adatok - a beavatkozás típusa szerinti 

bontásban tárgyaljuk. 

A táblázatban használt jelölések: 

* = kötelező mező 
f
* = feltételesen kötelező mező: több válaszopció közül az egyiket kötelező megadni, vagy 

amennyiben egy feltétel hatására láthatóvá válik a kérdés, kötelező a megadása 

bordó keretes sorok  = ezen kérdések ismétlődnek az adatlapon, lsd. az adatlap leírásánál 

Alap adatok 
Név Típus Leírás 

BETEGAZONOSITO_TIPUSA szám * 

A beteg azonosítójának típusa. 

Lehetséges értékei: 0= TAJ 

szám, 1= Útlevélszám, 2= 

Menedékes, kérelmező, 

befogadó igazolvány száma, 3= 

Ismeretlen 

BETEGAZONOSITO_TAJ szám 
f
* Betegazonosító TAJ szám 

UTLEVELSZAM_MEGADASA 
szöveg 
f
* 

Beteg útlevél száma 

MENEDEKES_KERELMEZO_BEFOGADO_ 

IGAZOLVANY_SZAMA 

szöveg 
f
* 

Beteg menedékes kérelmező 

igazolvány száma 

ISMERETLEN_AZONOSITO 
szöveg 
f
* 

Beteg egyéb, ismeretlen 

azonosítója 

BETEG_VEZETEKNEVE szöveg * Beteg vezetékneve 

BETEG_KERESZTNEVE szöveg * Beteg keresztneve 

SZULETESI_DATUM date * 
Beteg születési dátuma 

(ÉÉÉ.HH.NN formátumban) 

ANYJA_SZULETESI_VEZETEKNEVE szöveg * 
Beteg anyjának születési 

vezetékneve 
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Alap adatok 
Név Típus Leírás 

ANYJA_SZULETESI_UTONEVE szöveg * 
Beteg anyjának születési 

utóneve 

IRANYITOSZAM szöveg * 
Beteg lakóhelyének 

irányítószáma 

LAKOHELY szöveg * 

Beteg lakóhelyének címe 

(„település közterület házszám” 

formátumban) 

TARTOZKODASI_HELY szöveg 

Beteg tartózkodási helyének 

címe („irányítószám település 

közterület házszám” 

formátumban) 

TELEFONSZAM szöveg Beteg telefonszáma 

PACIENS_NEME szöveg * 

A páciens neme.  

Lehetséges értékei: 0= Férfi, 

1=Nő 

KORHAZ_NEVE szöveg * 

Kórház neve  

Lehetséges értékei: Jó-

Intézmény törzs (Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

MUTET_IDOPONTJA date * 
Műtét időpontja (ÉÉÉ.HH.NN 

formátumban) 

A_BETEG_TESTSULY szám * 

A beteg testsúlya (két tizedes 

jegyig megadható, legfeljebb 

400,00) 

A_BETEG_MAGASSAGA szám * 
A beteg magassága (legfeljebb 

300) 

BETEG_ASA_BEOSZTASA szám * 

Beteg ASA beosztása.  

Lehetséges értékei: 0=1,1= 2, 

2=3, 2=4, 4=5 

ANAESTHESIA szám * 

Anaesthesia fő típusai.  

Lehetséges értékei: 0= általános 

(altatás), 1= spinal 

(intrathecalis), 2= epiduralis, 3= 

idegblokád, 4= kombinált 

módszerek, 5=egyéb 

ALTALANOS_ALTATAS_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Általános altatás esetén.  

Lehetséges értékei: Anaesthesia 

törzs 

(KOD=8889A, 8889B, 8889C, 

8889D, 8889E, 8889F, 8889G, 

8889H, 8889I, 8889J, 8889M, 

8892B, 8892C) 

SPINALIS_INTRATECHALIS_ 

ERZESTELENITES 

szöveg 
f
* 

Spinalis (intratechalis) 

érzéstelenítés.  

Lehetséges értékei: Anaesthesia 

törzs 
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Alap adatok 
Név Típus Leírás 

(KOD=8888E) 

EPIDURALIS_ERZESTELENITES 
szöveg 
f
* 

Epiduralis érzéstelenítés.  

Lehetséges értékei: Anaesthesia 

törzs 

(KOD=8888F, 8888G) 

IDEGBLOKAD 
szöveg 
f
* 

Idegblokád.  

Lehetséges értékei: Anaesthesia 

törzs 

KOD=8888A, 8888B, 8888C, 

8888H, 8888D, 88917, 8891A, 

8891D, 8891H) 

KOMBINALT_MODSZEREK 
szöveg 
f
* 

Kombinált módszerek.  

Lehetséges értékei: Anaesthesia 

törzs 

(KOD=8889K, 8889L) 

EGYEB 
szöveg 
f
* 

Egyéb altatás.  

Lehetséges értékei: Anaesthesia 

törzs 

(KOD=88912) 

BEAVATKOZAS_FINANSZIROZASA szám * 

Beavatkozás finanszírozása.  

Lehetséges értékek: 0= 

Közfinanszírozott, 1=Magán 

OPERALO_ORVOS_PECSETSZAMA szám * 
Operáló orvos pecsétszáma (5 

karakter) 

OPERALO_ORVOS_BEOSZTASA szám * 

Operáló orvos beosztása. 

Lehetséges értékei: 0= 

Osztályvezető főorvos, 1= 

Főorvos, 2=Szakorvos, 3= 

Szakorvosjelölt, 4=Egyéb 

ELSO ASSZISZTENS_BEOSZTASA szám * 

Első asszisztens beosztása. 

Lehetséges értékei: 0= 

Osztályvezető főorvos, 1= 

Főorvos, 2=Szakorvos, 3= 

Szakorvosjelölt, 4=Egyéb 

ASSZISZTENSEK_SZAMA szám * 
Asszisztensek száma. 

Lehetséges értékei: 0=1,1= 2 
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Primer Csípőprotézis attribútumok 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a Primer Csípőprotézis adatlapra vonatkozó attribútumokat. 

A műtét során a beteg több Antibiotikum profilaxis kezelést is kaphat, az adatlapon összesen 

legfeljebb 5 kezelés adatait lehet megadni. (az ismétlődő kérdéseket piros keret jelöli) 

Primer Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

OLDALISAG szám * 

Oldaliság (a 

műtétet melyik 

oldalon végezték). 

Lehetséges értékei: 

0=Bal, 1=Jobb 

MUTETI_INDIKACIO lista * 

Műtéti indikáció fő 

kategóriák. 

Lehetséges értékei: 

0= primer 

coxarthrosis, 1= 

gyulladásos 

arthropathia, 2= 

luxatio coxae 

congenita, 3= 

dysplasia coxae 

congenita, 4= 

trauma – akut 

(pl.:combnyaktörés

), 5= trauma-

krónikus, 

posttraumás 

arthrosis, 6= egyéb 

másodlagos 

coxarthrosis 

PRIMER_COXARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA szöveg 
f
* 

Primer coxarthrosis 

esetén BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD= M1600, 

M1610) 

GYULLADASOS_ARTHROPATHIA_ESETEN_BNO_

LISTA 
szöveg 

f
* 

Gyulladásos 

arthropathia esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M0500, 

M0530, M0580, 

M0590, M0600, 

M0620, M0630, 
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Primer Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

M0640, M0680, 

M0690, M0730, 

M0740, M0750, 

M0760, M0800, 

M0820, M0830, 

M0840, M0880, 

M0890, M0900, 

M0910, M0920, 

M0980, M1000, 

M1010, M1020, 

M1030, M1040, 

M1090, M1100, 

M1110, M1120, 

M1180, M1190, 

M1200, M1210, 

M1220, M1230, 

M1240, M1250, 

M1280, M1400, 

M1410, M1420, 

M1430, M1440, 

M1450, M1460, 

M1480) 

LUXATIO_COXAE 

CONGENITA_ESETEN_BNO_LISTA 
szöveg 

f
* 

Luxatio coxae 

congenita esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD= M1620) 

DYSPLASIA_COXAE_CONGENITA_ESETEN_BNO_

LISTA 
szöveg 

f
* 

Dysplasia coxae 

congenita esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M1630) 

TRAUMA_AKUT_ESETEN_BNO_LISTA szöveg 
f
* 

Trauma akut esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=S3240, 

S7200, S7210, 

S7220) 

TRAUMA KRÓNIKUS-

POSTTRAUMÁS_NEM_KET_OLDALI 
szöveg 

f
* 

Trauma krónikus-

posttraumás 

arthrosis – nem két 

oldali. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 



Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter online jelentőfelület 

API dokumentáció 
 

24 

Primer Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

(KOD=M1650) 

EGYEB_MASODLAGOS_COXARTHROSIS_M1670_

UTAN_VALASZTHATO 
szám 

f
* 

Egyéb másodlagos 

coxarthrosis 

(M1670) után 

választható 

Lehetséges értékei: 

0= asepticus 

combfejnecrosis, 

1= gyerekkori 

csípőbetegség 

okozta 

coxarthrosis, 2= 

metasztázis/malign

us betegség , 3= 

korábbi infekció, 

4= protrusio 

acetabuli, 5= 

beavatkozás utáni 

csontrendszeri 

rendellenesség 

k.m.n.-M96.9 

ASEPTICUS_COMBFEJNECROSIS_ESETEN_BNO_

LISTA 
szöveg 

f
* 

asepticus 

combfejnecrosis 

esetén BNO lista  

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M8708) 

GYEREKKORI_CSIPOBETEGSEG_OKOZTA_COX

ARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA 
szöveg 

f
* 

gyerekkori 

csípőbetegség 

okozta coxarthrosis 

esetén BNO lista  

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M9110, 

M9120, M9130, 

M9180, M9190, 

Q6500, Q6510, 

Q6520, Q6530, 

Q6540, Q6550, 

Q6560, Q7960) 

METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_

BNO_LISTA 
szöveg 

f
* 

Metasztázis/malign

us betegség esetén 

BNO lista  

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD= C4020, 

C4140, C4180, 
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Primer Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

C4190, C4920, 

C4710, C7950, 

C9000, egyéb)  

METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_

EGYEB_BNO_LISTA 
szöveg 

f
* 

Metasztázis/malign

us betegség esetén 

egyéb BNO lista  

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=C*, D*) 

KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA szöveg 
f
* 

korábbi infekció 

esetén BNO lista  

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=A1800, 

B9020, A5440, 

B6720, egyéb) 

KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_EGYEB_BNO_LIS

TA 
szöveg 

f
* 

korábbi infekció 

esetén egyéb BNO 

lista  

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=A3980, 

A6660) 

PROTRUSIO_ACETABULI_ESETEN_BNO_LISTA szöveg 
f
* 

protrusio acetabuli 

esetén BNO lista 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD= M2470) 

BEAVATKOZAS_UTANI_CSONTRENDSZERI_REN

DELLENESSEG_K_M_N_M96_9_ESETEN 
szöveg 

f
* 

beavatkozás utáni 

csontrendszeri 

rendellenesség 

k.m.n.-M96.9 

esetén 

Lehetséges értékei: 

0= primer 

Girdlestone 

(pseudarthrosis 

coxae), 1= korábbi 

csípőműtét-nem 

traumához 

kapcsolódó, 2= 

korábbi 

arthrodesis/ankylos

is, 3= posttraumás 

csontelhalás 

PRIMER_GIRDLESTONE_PSEUDARTHROSIS_CO

XAE_ESETEN_BNO_LISTA 
szöveg 

f
* 

primer Girdlestone 

(pseudarthrosis 
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Primer Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

coxae) esetén BNO 

lista  

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M9580) 

KORABBI_CSIPOMUTET_NEM_TRAUMAHOZ_KA

PCSOLODO_ESETEN_BNO_LISTA 
szöveg 

f
* 

korábbi 

csípőműtét-nem 

traumához 

kapcsolódó esetén 

BNO lista 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M9660, 

M9680) 

KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_

BNO_LISTA 
szöveg 

f
* 

korábbi 

arthrodesis/ankylos

is esetén BNO lista 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M9600) 

KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_

BNO_LISTA 
szöveg 

f
* 

posttraumás 

csontelhalás esetén 

BNO lista 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M8720) 

MUTETI_BEAVATKOZAS szám * 

Műtéti 

beavatkozás. 

Lehetséges értékei: 

0= Primer 

cementes 

csípőprotézis, 1= 

Primer cement-

nélküli 

csípőprotézis, 2= 

Primer hybrid 

csípőprotézis, 3= 

Primer reverz 

hybrid 

csípőprotézis, 4= 

Primer 

csípőprotézis 

beültetés egyéb 

(pl.: bipolaris, 
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Név Típus Leírás 

cervicocapitalis, 

felszínpótló) 

BETEG_FEKTETESE szám * 

Beteg fektetése. 

Lehetséges értékei: 

0= Hanyatt, 1= 

Oldalt 

MEDENCE_KIEMELES_TORTENT szám 
f
* 

Medence kiemelés 

történt-e? 

Lehetséges értékei: 

0= igen, 1=nem 

FELTARAS szám * 

Feltárás. 

Lehetséges értékei: 

0= anterior, 1= 

antero-lateralis, 2= 

lateralis, 3= 

posterior 

MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA szám * 

Minimál invazív 

technika 

használata? 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

NAVIGÁCIO_HASZNALATA szám * 

Navigáció 

használata?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MUTO_TIPUSA szám * 

Műtő típusa  

Lehetséges értékei: 

0= hagyományos, 

1= laminar flow 

KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST szám * 

Kapott-e a beteg 

csontpótlást?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

FEMUR szám 
f
* 

Femur  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

FEMUR_ESETEN szám 
f
* 

Femur esetén  

Lehetséges értékei: 

0= autológ, 1= 

szintetikus, 2= 

homológ 

HOMOLOG_ESETEN szám 
f
* 

Homológ esetén: 

0= liofilizált, 

1=mélyhűtött 
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Név Típus Leírás 

TIBIA szám 
f
* 

Tibia 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

TIBIA_ESETEN szám 
f
* 

Tibia esetén 

Lehetséges értékei: 

0= autológ, 1= 

szintetikus, 2= 

homológ 

HOMOLOG_ESETEN szám 
f
* 

Homológ esetén: 

0= liofilizált, 

1=mélyhűtött 

CEMENTEZES lista * 

Cementezés  

Lehetséges értékei: 

0= nyitott keverés, 

1= vakuum 

keverés, 2= jet 

lavage, 3= 

cementpuska, 4= 

fingerpacking, 5= 

antibiotikumos 

cement, 6= cement 

kompresszió 

KAPOTT_E_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILA

XIST_A_MUTET ELOTT 
szám * 

Kapott-e a beteg 

antibiotikum 

profilaxist a műtét 

előtt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_ESETEN lista 
f
* 

Antibiotikum 

profilaxis esetén fő 

kategóriák. 

Lehetséges értékei: 

0= ciprofloxacin, 

1= 

amoxicillin/clavula

nsav, 2= 

clindamicin, 3= 

vancomycin, 4= 

cefazolin, 5= egyéb 

CIPROFLOXACIN_ESETEN szöveg 
f
* 

Ciprofloxacin 

esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV= 

*Ciprofloxacin*) 
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Név Típus Leírás 

AMOXICILLIN_CLAVULANSAV_ESETEN szöveg 
f
* 

Amoxicillin/clavul

ansav esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*

Amoxicillin* 

CLINDAMICIN_ESETEN szöveg 
f
* 

Clindamicin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*c

lindamicin*) 

VANCOMYCIN_ESETEN szöveg 
f
* 

Vancomycin 

esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*v

ankomicin*) 

CEFAZOLIN_ESETEN szöveg 
f
* 

Cefazolin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*

Cefazolin*) 

ANTIBIOTIKUM_HATOANYAGNEV_ATC_KOD szöveg 
f
* 

Egyéb antibiotikum 

profilaxis. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=J0

1*, J02*, J03*, 

J04*, J05*) 

AB_IV_BOLUS_ADASA_60_PERCCEL_A_BORMET

SZES_ELOTT 
szám 

f
* 

AB iv bolus adása 

≤ 60 perccel a 

bőrmetszés előtt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MILYEN_TIPUSU_THROMBOPROPHYLAXIS_TOR

TENT 
szám * 

Milyen típusú 

thromboprophylaxi

s történt? . 

Lehetséges értékei: 

0= Mechanikus, 

1=Gyógyszeres 

MECHANIKUS_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETE

N 
lista 

f
* Mechanikus 
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Név Típus Leírás 

thromboprophylaxi

s esetén. 

Lehetséges értékei: 

0= rugalmas pólya, 

1= elasztikus 

harisnya, 2= láb 

pumpa, 3= lábszár 

pumpa 

GYOGYSZERES_THROMBOPROPHYLAXIS_ESET

EN 
lista

 f
* 

Gyógyszeres 

thromboprophylaxi

s esetén. 

Lehetséges értékei: 

0= Heparin 

származékok, 1= 

Direkt thrombin 

inhibitorok, 2= 

Aktivált X-es 

faktor (Xa) 

inhibitorok, 3= 

Egyéb 

MELYIK_HEPARIN_SZARMAZEKOT_ALKALMAZ

TAK 
lista

 f
* 

Melyik heparin 

származékot 

alkalmazták? 

Lehetséges értékei: 

0= Kis 

molekulasúlyú 

heparinok 

(LMWH), 1= 

Egyéb heparinok 

KIS_MOLEKULASULYU_HEPARINOK szöveg 
f
* 

Kis molekulasúlyú 

heparinok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=*B01AB04

*, *B01AB05*, 

*B01AB06*, 

*B01AB07*, 

*B01AB08*, 

*B01AB10*, 

*B01AB12*) 

EGYEB_HEPARINOK szöveg 
f
* 

Egyéb heparinok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 
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Név Típus Leírás 

(KOD=B01AB01, 

B01AB02, 

B01AB09, 

B01AB11, 

B01AB51) 

DIREKT_THROMBIN_INHIBITOROK szöveg 
f
* 

Direkt thrombin 

inhibitorok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AE01, 

B01AE02, 

B01AE03, 

B01AE04, 

B01AE05) 

AKTIVALT_X_ES_FAKTOR_XA_INHIBITOROK szöveg 
f
* 

Aktivált X-es 

faktor (Xa) 

inhibitorok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AF01, 

B01AF02) 

EGYEB_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN lista
 f
* 

Egyéb 

thromboprophylaxi

s esetén. 

Lehetséges értékei: 

0= 

Thrombocytaaggre

gáció gátlók, 1= 

Pentaszacharid, 2= 

K vitamin 

antagonista 

THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK lista
 f
* 

Thrombocyta 

aggregáció gátlók. 

Lehetséges értékei: 

0= 

Acethylsalicylsav, 

1= Dipiridamol, 2= 

Thienopyridinek, 

3= Egyéb 

DIPIRIDAMOL szöveg 
f
* 

Dipiridamol. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC07) 
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Név Típus Leírás 

ACETHYLSALICYLSAV szöveg 
f
* 

Acethylsalicylsav. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC06) 

THIENOPYRIDINEK szöveg 
f
* 

Thienopyridinek. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC04, 

KOD=B01AC05, 

KOD=B01AC22, 

KOD=B01AC24) 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLO

K 
lista

 f
* 

Egyéb - 

Thrombocytaaggre

gáció gátlók . 

Lehetséges értékei: 

0= GPIIb/IIIA 

gátlók, 1= Egyéb 

GPIIB_IIIA_GATLOK szöveg 
f
* 

GPIIb/IIIA gátlók. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC13, 

B01AC16, 

B01AC17) 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREAGACIO_GATL

OK_RITKA 
szöveg 

f
* 

Egyéb - 

Thrombocyta 

aggregáció gátlók - 

ritka. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC01, 

KOD=B01AC02, 

KOD=B01AC03, 

KOD=B01AC08, 

KOD=B01AC09, 

KOD=B01AC10, 

KOD=B01AC11, 

KOD=B01AC15, 

KOD=B01AC18, 

KOD=B01AC19, 

KOD=B01AC21, 

KOD=B01AC23, 

KOD=B01AC24, 

KOD=B01AC30) 

K_VITAMIN_ANTAGONISTAK szöveg 
f
* 

K-vitamin 

antagonisták. 
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Név Típus Leírás 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AA03, 

B01AA07, 

B01AA01, 

B01AA02, 

B01AA04, 

B01AA08, 

B01AA09, 

B01AA10, 

B01AA11, 

B01AA12) 

PENTASZACHARIDOK szöveg 
f
* 

Pentaszacharidok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AX05) 

JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_A_MUTET

_ALATT 
szám * 

Jelentkeztek-e 

szövődmények a 

műtét alatt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK lista
 f
* 

Műtét alatti 

szövődmények. 

Lehetséges értékei: 

0= calcar repedés, 

1= femur szártörés, 

2= femur 

penetráció, 3= 

trochanter törés, 4= 

medence 

penetráció/törés, 5= 

nagyérsérülés, 6= 

egyéb 

EGYEB_SZOVODMENYEK szöveg 
f
* Egyéb szövődmény 

Az elvégzett beavatkozás során akár több komponens eltávolítására, cseréjére vagy 

beültetésére is sor kerülhet. A Primer Csípőprotézis adatlapon összesen 10 eszköz adatát van 

lehetőség megadni. (az ismétlődő kérdéseket piros keret jelöli) 

Primer Csípőprotézis - Implantátum adatok 

Név Típus Leírás 

FINANSZIROZAS_TIPUSA szám 
*
 

Finanszírozás típusa. 

Lehetséges értékei: 0= Tételesen 

finanszírozott, 1= Egyéb OEP által 

finanszírozott, 2= Egyéb 
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Név Típus Leírás 

FOCSOPORT szöveg * 

Főcsoport. 

Lehetséges értékei: Főcsoport törzs 

(NEV=Csípőizületi implantátumok) 

IMPLANTATUM_NEVE szöveg * 

Implantátum neve. 

Lehetséges értékei: Eszköztörzs 

(Szűrő= *(teljes törzs)) 

IMPLANTATUM_TIPUSA szöveg * Implantátum típusa 

GYARTO szöveg * Gyártó 

SOROZATSZAM_LOT_SZAM szöveg * Sorozatszám 

GYARTASI_TETELSZAM_REF_SZAM szöveg * Gyártási tételszám 

FORGALMAZO szöveg * Forgalmazó 

FORGALMAZO_SZEKHELYE szöveg * Forgalmazó székhelye 

DARABSZAM szám * Darabszám 
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Primer Térdprotézis attribútumok 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a Primer Térdprotézis adatlapra vonatkozó attribútumokat. 

A műtét során a beteg több Antibiotikum profilaxis kezelést is kaphat, az adatlapon összesen 

legfeljebb 5 kezelés adatait lehet megadni. (az ismétlődő kérdéseket piros keret jelöli) 

Primer Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

OLDALISAG szám * 

Oldaliság (a műtétet 

melyik oldalon 

végezték). 

Lehetséges értékei: 

0=Bal, 1=Jobb 

TENGELY_ALLAS szám * 

Tengely állás. 

Lehetséges értékei: 

0=varus, 1= 

neutralis, 2= valgus 

MUTETI_INDIKACIO lista * 

Műtéti indikáció fő 

kategóriák. 

Lehetséges értékei: 

0= primer 

gonarthrosis, 1= 

gyulladásos (pl: 

RA, SPA) 

arthropathia, 2= 

avascularis necrosis, 

3= 

metasztázis/malignu

s betegség, 4= 

trauma akut, 5= 

trauma krónikus - 

posttraumás 

arthrosis, 6= egyéb 

másodlagos 

gonarthrosis 

(M1740) után 

választható 

PRIMER_GONARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA 
szöveg 
f
* 

Primer gonarthrosis 

esetén BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M1700) 

GYULLADASOS_ARTHROPATHIA_ESETEN_BNO_LI

STA 

szöveg 
f
* 

Gyulladásos 

arthropathia esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 
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Név Típus Leírás 

(KOD=M14*, 

M12*, M11*, 

M10*, M09*, 

M0500, M0530, 

M0580, M0590, 

M0800, M0820, 

M0830, M0840, 

M0880, M0890) 

AVASCULARIS_NECROSIS_ESETEN_BNO_LISTA 
szöveg 
f
* 

Avascularis 

necrosis esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M9320) 

METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_BN

O_LISTA 

szöveg 
f
* 

Metasztázis/malign

us betegség esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs  

(KOD=C4020, 

C4140, C4180, 

C4190, C4920, 

C4710, C7950, 

C9000, egyéb) 

METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_EG

YEB_BNO_LISTA 

szöveg 
f
* 

Metasztázis/malign

us betegség esetén 

egyéb BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=C*, D*) 

TRAUMA_AKUT_ESETEN_BNO_LISTA 
szöveg 
f
* 

Trauma akut esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=S7240, 

S8210, S8370) 

TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS

_KET_OLDALI 
szám 

f
* 

Trauma krónikus-

posttraumás 

arthrosis - két 

oldali. 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS

_KET_OLDALI_ESETEN 

szöveg 
f
* 

Trauma krónikus-

posttraumás 

arthrosis - két 

oldali. 

Lehetséges értékei: 
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Primer Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

BNO törzs 

(KOD=M1720) 

TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS

_NEM_KET_OLDALI_ESETEN 

szöveg 
f
* 

Trauma krónikus-

posttraumás 

arthrosis – nem két 

oldali. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M1730) 

EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS_KET_OLD

ALI 
szám 

f
* 

Egyéb másodlagos 

gonarthrosis 

(M1740) után 

választható, két 

oldali. 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

KET_OLDALI_EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHRO

SIS 

szöveg 
f
* 

Egyéb másodlagos 

gonarthrosis 

(M1740) után 

választható, két 

oldali. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M1740) 

NEM_KET_OLDALI_EGYEB_MASODLAGOS_GONAR

THROSIS 
szám 

f
* 

Egyéb másodlagos 

gonarthrosis 

(M1740) után 

választható, nem két 

oldali (M1750). 

Lehetséges értékei: 

0= Korábbi 

térdműtét műtét 

nem traumás, 1= 

Korábbi infekció, 

2= Egyéb 

KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAS szám 
f
* 

Korábbi térdműtét 

nem traumás. 

Lehetséges értékei: 

0= korábbi 

térdműtét-nem 

traumához 

kapcsolódó, 1= 

korábbi 

arthrodesis/ankylosi

s, 2= posttraumás 

csontelhalás 

KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAHOZ_KAPC szöveg Korábbi térdműtét-
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Primer Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

SOLODO_ESETEN_BNO_LISTA 
f
* nem traumához 

kapcsolódó esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M9660, 

M9680) 

KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_BN

O_LISTA 

szöveg 
f
* 

Korábbi 

arthrodesis/ankylosi

s esetén BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M9600) 

POSTTRAUMAS_CSONTELHALAS_ESETEN_BNO_LI

STA 

szöveg 
f
* 

Posttraumás 

csontelhalás esetén 

BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M8720) 

KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA 
szöveg 
f
* 

Korábbi infekció 

esetén BNO lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs  

(KOD=A1800, 

B9020, A5440, 

B6720, egyéb) 

KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_EGYEB_BNO_LISTA 
szöveg 
f
* 

Korábbi infekció 

esetén egyéb BNO 

lista. 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=A3980, 

A6660) 

EGYEB 
szöveg 
f
* 

Egyéb másodlagos 

gonarthrosis, nem 

kétoldali - egyéb 

EGYEB_NEM_DEFINIALT_GONARTHROSIS_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Egyéb nem definiált 

gonarthrosis 

Lehetséges értékei: 

BNO törzs 

(KOD=M1790) 

MUTETI_BEAVATKOZAS szám * 

Műtéti beavatkozás. 

Lehetséges értékei: 

0= Primer cementes 

doucondylaris 

térdprotézis 
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Primer Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

(5718H(013301)), 

1= Primer cementes 

doucondylaris 

térdprotézis 

(5718H(013301)) + 

patellagomb, 2= 

Primer cement-

nélküli 

doucondylaris 

térdprotézis, 3= 

Primer cement-

nélküli 

doucondylaris 

térdprotézis + 

patellagomb, 4= 

Primer 

unicondylaris 

térdprotézis, 

medialis, 5= Primer 

unicondylaris 

térdprotézis, 

lateralis, 6= 

Patellofemoralis 

térdprotézis, 7= 

Primer térdprotézis 

beültetés - máshol 

nem osztályozott ( 

pl.: hybrid) 

FELTARAS szám * 

Feltárás. 

Lehetséges értékei: 

0= mediális 

parapatelláris, 1= 

subvastus, 2= tibia 

tuberculum 

osteotomia, 3= 

laterális 

parapatelláris, 4= 

midvastus, 5=egyéb 

EGYEB_FELTARAS 
szöveg 

* 
Egyéb feltárás 

MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA szám * 

Minimál invazív 

technika 

használata? 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

NAVIGACIO_HASZNALATA szám * Navigáció 
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Primer Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

használata?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MUTO_TIPUSA szám * 

Műtő típusa  

Lehetséges értékei: 

0= hagyományos, 

1= laminar flow 

KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST szám * 

Kapott-e a beteg 

csontpótlást? 

0=Igen, 1=Nem 

CSONTPOTLAS szám * 

Kapott-e a beteg 

csontpótlást?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

FEMUR szám 
f
* 

Femur  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

FEMUR_ESETEN szám 
f
* 

Femur esetén  

Lehetséges értékei: 

0= autológ, 1= 

szintetikus, 2= 

homológ 

HOMOLOG_ESETEN szám 
f
* 

Homológ esetén: 

0= liofilizált, 

1=mélyhűtött 

TIBIA szám 
f
* 

Tibia 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

TIBIA_ESETEN szám 
f
* 

Tibia esetén 

Lehetséges értékei: 

0= autológ, 1= 

szintetikus, 2= 

homológ 

HOMOLOG_ESETEN szám 
f
* 

Homológ esetén: 

0= liofilizált, 

1=mélyhűtött 

CEMENTEZES lista * 

Cementezés  

Lehetséges értékei: 

0= nyitott keverés, 

1= vakuum keverés, 

2= jet lavage, 3= 

cementpuska, 4= 

fingerpacking, 5= 

antibiotikumos 

cement, 6= cement 

kompresszió 
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Primer Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

KAPOTTE_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST

_A_MUTET_ELOTT 
szám * 

Kapott-e a beteg 

antibiotikum 

profilaxist a műtét 

előtt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES lista 
f
* 

Antibiotikum 

profilaxis esetén fő 

kategóriák. 

Lehetséges értékei: 

0= ciprofloxacin, 1= 

amoxicillin/clavulan

sav, 2= clindamicin, 

3= vancomycin, 4= 

cefazolin, 5= egyéb 

CIPROFLOXACIN_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Ciprofloxacin 

esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV= 

*Ciprofloxacin*) 

AMOXICILLIN_CLAVULANSAV_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Amoxicillin/clavula

nsav esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*A

moxicillin* 

CLINDAMICIN_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Clindamicin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*cl

indamicin*) 

VANCOMYCIN_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Vancomycin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*v

ankomicin*) 

CEFAZOLIN_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Cefazolin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*C
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Primer Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

efazolin*) 

ANTIBIOTIKUM_HATOANYAGNEV_ATC_KOD 
szöveg 
f
* 

Egyéb antibiotikum 

profilaxis. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=J0

1*, J02*, J03*, 

J04*, J05*) 

AB_IV_BOLUS_ADASA_60_PERCCEL_A_BORMETSZ

ES_ELOTT 
szám 

f
* 

AB iv bolus adása ≤ 

60 perccel a 

bőrmetszés előtt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

THROMBOPROPHYLAYIS_TIPUSA szám * 

Milyen típusú 

thromboprophylaxis 

történt? . 

Lehetséges értékei: 

0= Mechanikus, 

1=Gyógyszeres 

THR_MECHANIKUS lista 
f
* 

Mechanikus 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 

0= rugalmas pólya, 

1= elasztikus 

harisnya, 2= láb 

pumpa, 3= lábszár 

pumpa 

THR_GYOGYSZERES lista
 f
* 

Gyógyszeres 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 

0= Heparin 

származékok, 1= 

Direkt thrombin 

inhibitorok, 2= 

Aktivált X-es faktor 

(Xa) inhibitorok, 3= 

Egyéb 

THR_GY_HEPARIN lista
 f
* 

Melyik heparin 

származékot 

alkalmazták? 

Lehetséges értékei: 
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Primer Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

0= Kis 

molekulasúlyú 

heparinok 

(LMWH), 1= Egyéb 

heparinok 

THR_GY_HEPARIN_KIS_MOL 
szöveg 
f
* 

Kis molekulasúlyú 

heparinok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=*B01AB04*

, *B01AB05*, 

*B01AB06*, 

*B01AB07*, 

*B01AB08*, 

*B01AB10*, 

*B01AB12*) 

THR_GY_HEPARIN_EGYEB 
szöveg 
f
* 

Egyéb heparinok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AB01, 

B01AB02, 

B01AB09, 

B01AB11, 

B01AB51) 

THR_GY_DIREKT 
szöveg 
f
* 

Direkt thrombin 

inhibitorok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AE01, 

B01AE02, 

B01AE03, 

B01AE04, 

B01AE05) 

THR_GY_AKTIVALT_X 
szöveg 
f
* 

Aktivált X-es faktor 

(Xa) inhibitorok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AF01, 

B01AF02) 

THR_GY_EGYEB lista
 f
* 

Egyéb 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 

0= 
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Név Típus Leírás 

Thrombocytaaggreg

áció gátlók, 1= 

Pentaszacharid, 2= 

K vitamin 

antagonista 

THR_GY_EGYEB_THROMBOCYTA lista
 f
* 

Thrombocyta 

aggregáció gátlók. 

Lehetséges értékei: 

0= 

Acethylsalicylsav, 

1= Dipiridamol, 2= 

Thienopyridinek, 

3= Egyéb 

THR_GY_E_THR_DIPRIDAMOL 
szöveg 
f
* 

Dipiridamol. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC07) 

THR_GY_E_THR_ACETHYLSAV 
szöveg 
f
* 

Acethylsalicylsav. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC06) 

THR_GY_E_THR_THIENOP 
szöveg 
f
* 

Thienopyridinek. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC04, 

KOD=B01AC05, 

KOD=B01AC22, 

KOD=B01AC24) 

THR_GY_E_THR_EGYEB lista
 f
* 

Egyéb - 

Thrombocytaaggreg

áció gátlók . 

Lehetséges értékei: 

0= GPIIb/IIIA 

gátlók, 1= Egyéb 

THR_GY_E_THR_EGYEB_GPIIb 
szöveg 
f
* 

GPIIb/IIIA gátlók. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC13, 

B01AC16, 

B01AC17) 

THR_GY_E_THR_EGYEB_RITKA 
szöveg 
f
* 

Egyéb - 

Thrombocyta 

aggregáció gátlók - 
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Név Típus Leírás 

ritka. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC01, 

KOD=B01AC02, 

KOD=B01AC03, 

KOD=B01AC08, 

KOD=B01AC09, 

KOD=B01AC10, 

KOD=B01AC11, 

KOD=B01AC15, 

KOD=B01AC18, 

KOD=B01AC19, 

KOD=B01AC21, 

KOD=B01AC23, 

KOD=B01AC24, 

KOD=B01AC30) 

THR_GY_EGYEB_K_VITAMIN 
szöveg 
f
* 

K-vitamin 

antagonisták. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AA03, 

B01AA07, 

B01AA01, 

B01AA02, 

B01AA04, 

B01AA08, 

B01AA09, 

B01AA10, 

B01AA11, 

B01AA12) 

THR_GY_EGYEB_PENTASZACH 
szöveg 
f
* 

Pentaszacharidok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AX05) 

JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_A_MUTET_A

LATT 
szám * 

Jelentkeztek-e 

szövődmények a 

műtét alatt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK lista
 f
* 

Műtét alatti 

szövődmények. 

Lehetséges értékei: 

0= patella-ín 

avulzió, 1= 

nagyérsérülés, 2= 
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Név Típus Leírás 

törés/repedés, 3= 

szalagsérülés, 4= 

egyéb 

EGYEB_SZOVODMENYEK 
szöveg 
f
* 

Egyéb szövődmény 

Az elvégzett beavatkozás során akár több komponens eltávolítására, cseréjére vagy 

beültetésére is sor kerülhet. A Primer Térdprotézis adatlapon összesen 10 eszköz adatát van 

lehetőség megadni. (az ismétlődő kérdéseket piros keret jelöli) 

Primer Térdprotézis - Implantátum adatok 
Név Típus Leírás 

FINANSZIROZAS_TIPUSA szám 
*
 

Finanszírozás típusa. 

Lehetséges értékei: 0= Tételesen 

finanszírozott, 1= Egyéb OEP által 

finanszírozott, 2= Egyéb 

FOCSOPORT szöveg * 

Főcsoport. 

Lehetséges értékei: Főcsoport törzs 

(NEV=Térdizületi implantátumok) 

IMPLANTATUM_NEVE szöveg * 

Implantátum neve. 

Lehetséges értékei: Eszköztörzs 

(Szűrő=* (teljes törzs)) 

IMPLANTATUM_TIPUSA szöveg * Implantátum típusa 

GYARTO szöveg * Gyártó 

SOROZATSZAM_LOT_SZAM szöveg * Sorozatszám 

GYARTASI_TETELSZAM_REF_SZAM szöveg * Gyártási tételszám 

FORGALMAZO szöveg * Forgalmazó 

FORGALMAZO_SZEKHELYE szöveg * Forgalmazó székhelye 

DARABSZAM szám * Darabszám 
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Revíziós Csípőprotézis attribútumok 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a Revíziós Csípőprotézis adatlapra vonatkozó 

attribútumokat.  

Tekintve, hogy egy komponensből többet is beültethettek a betegbe, az eltávolításkor 5 

eltávolított komponens gyártója is megadható. 

A műtét során a beteg több Antibiotikum profilaxis kezelést is kaphat, az adatlapon összesen 

legfeljebb 5 kezelés adatait lehet megadni. (az ismétlődő kérdéseket piros keret jelöli) 

Revíziós Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

OLDALISAG szám * 

Oldaliság (a műtétet 

melyik oldalon 

végezték). 

Lehetséges értékei: 

0=Bal, 1=Jobb 

MUTETI_INDIKACIO lista * 

Műtéti indikáció fő 

kategóriák. 

Lehetséges értékei: 0= 

Mechanikus 

szövődmény, 1= 

Gyulladásos 

szövődmény=infekció, 

2= Egyéb szövődmény 

MECHANIKUS_SZOVODMENY_T8400 szöveg 
f
* 

Mechanikus 

szövődmény (T8400). 

Lehetséges értékei: 1= 

asepticus lazulás, 2= 

implantátum törése, 

3= osteolysis, 4= 

komponens nagyfokú 

tengelyeltésére, 5= 

periprotetikus törés, 

6= dislocatio, 7= 

subluxatio, 8= C vápa 

kopása, 9= CN vápa 

insert kimozdulása, 

kopása, 10= CKP 

utáni acetabulum 

destrukció, 11= 

Bipoláris acetabulum 

destrukció 

EGYEB_SZOVODMENY szöveg 
f
* 

Egyéb szövődmény 

Lehetséges értékei: 0= 

Megmagyarázhatatlan 
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Név Típus Leírás 

fájdalom, 1= Kóros 

lágyrész reakció 

KOROS_LAGYRESZ_REAKCIO szöveg 
f
* 

Kóros lágyrész 

reakció 

Lehetséges értékei: 0= 

kopástermék, 1= PAO, 

2= metallosis, 3= 

pseudotumor 

MUTETI_BEAVATKOZAS szám * 

Műtéti beavatkozás. 

Lehetséges értékei: 0= 

Egylépéses revízió, 1= 

Kétlépéses revízió 

első beavatkozása 

spacer beültetés, 2= 

Kétlépéses revízió 

első beavatkozása 

excíziós arthroplastica 

(protézis eltávolítás, 

secunder Girdlestone), 

3= Kétlépéses revízió 

második beavatkozása 

MINEK_A_REVIZIOJA szám * 

Minek a revíziója? 

Lehetséges értékei: 0= 

primer csípőprotézis, 

1= korábbi revíziós 

csípőprotézis (kivéve 

excíziós 

arthroplastica) 

ELOZO_MUTET_IDOPONTJA szám * 

Előző műtét 

időpontja? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= Időpont 

megadása (év, hónap) 

ELOZO_MUTET_IDOPONTJANAK_MEGADASA date 

Előző műtét 

időpontjának 

megadása 

(ÉÉÉÉ.HH.NN 

formátumban) 

ELOZO_MUTET_KORHAZA szám * 

Előző műtét kórháza? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= Időpont 

megadása (év, hónap) 

KORHAZ_MEGADAS szöveg * Kórház megadása 



Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter online jelentőfelület 

API dokumentáció 
 

49 

Revíziós Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

Lehetséges értékei: Jó-

Intézménytörzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

KOMPONENS_ELTAVOLITAS lista * 

Komponens eltávolítás  

Lehetséges értékei: 0= 

Acetabuláris C, 1= 

Acetabuláris CN, 2= 

Femorális C, 3= 

Femorális CN, 4= Fej, 

5=Insert 

ISMERT_A_TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA szám * 

Ismert az Acetabuláris 

C komponens 

gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA szöveg * 

Acetabuláris C 

komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_A_TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJ

A 
szám * 

Ismert az Acetabuláris 

CN komponens 

gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA szöveg * 

Acetabuláris CN 

komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_AZ_ 

ACETABULARIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 
szám * 

Ismert az Acetabuláris 

C komponens 

gyártója? 
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Név Típus Leírás 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

FEMORALIS_ACETABULARIS_C_GYARTOJA szöveg * 

Acetabuláris C 

komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_A_FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYART

OJA 
szám * 

Ismert az Femorális 

CN komponens 

gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA szöveg * 

Femorális CN 

komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_A_PATELLA_GYARTOJA szám * 

Ismert az Fej 

komponens gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

PATELLA_GYARTOJA szöveg * 

Fej komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_AZ_INSERT_GYARTOJA szám * 
Ismert az Insert 

komponens gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 



Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter online jelentőfelület 

API dokumentáció 
 

51 

Revíziós Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

INSERT_GYARTOJA szöveg * 

Insert komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

KOMPONENS_BEULTETES lista * 

Komponens beültetés  

Lehetséges értékei: 0= 

Revíziós 

cementezéssel 

(vápa+szár), 1= 

Revíziós 

cementezéssel (vápa), 

2= Revíziós 

cementezéssel (szár), 

3= Revízió cement 

használata nélkül 

(vápa+szár), 4= 

Revízió cement 

használata nélkül 

(vápa), 5= Revízió 

cement használata 

nélkül (szár), 6= 

Fejcsere, 7= 

Insertcsere, 8= Spacer 

beültetés 

BETEG_FEKTETESE szám * 

Beteg fektetése. 

Lehetséges értékei: 0= 

Hanyatt, 1= Oldalt 

MEDENCE_KIEMELES_TORTENT szám 
f
* 

Medence kiemelés 

történt-e? 

Lehetséges értékei: 0= 

igen, 1=nem 

EGYEB_FELTARAS szám * 

Feltárás. 

Lehetséges értékei: 0= 

anterior, 1= antero-

lateralis, 2= lateralis, 

3= posterior 
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Név Típus Leírás 

MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA szám * 

Minimál invazív 

technika használata? 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

NAVIGACIO_HASZNALATA szám * 

Navigáció használata?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MUTO_TIPUSA szám * 

Műtő típusa  

Lehetséges értékei: 0= 

hagyományos, 1= 

laminar flow 

KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST szám * 

Kapott-e a beteg 

csontpótlást?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

FEMUR szám 
f
* 

Femur  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

FEMUR_ESETEN szám 
f
* 

Femur esetén  

Lehetséges értékei: 0= 

autológ, 1= 

szintetikus, 2= 

homológ 

HOMOLOG_ESETEN szám 
f
* 

Homológ esetén: 

0= liofilizált, 

1=mélyhűtött 

TIBIA szám 
f
* 

Tibia 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

TIBIA_ESETEN szám 
f
* 

Tibia esetén 

Lehetséges értékei: 0= 

autológ, 1= 

szintetikus, 2= 

homológ 

HOMOLOG_ESETEN szám 
f
* 

Homológ esetén: 

0= liofilizált, 

1=mélyhűtött 

CEMENTEZES lista * 

Cementezés  

Lehetséges értékei: 0= 

nyitott keverés, 1= 

vakuum keverés, 2= 

jet lavage, 3= 

cementpuska, 4= 

fingerpacking, 5= 

vákuumos 

cementbejuttatás, 6= 
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Név Típus Leírás 

cement kompresszió, 

7= femur velőűrzárás, 

8=antibiotikumos 

cement 

KAPOTTE_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS

T_A_MUTET_ELOTT 
szám * 

Kapott-e a beteg 

antibiotikum 

profilaxist a műtét 

előtt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES lista
 f
* 

Antibiotikum 

profilaxis esetén fő 

kategóriák. 

Lehetséges értékei: 0= 

ciprofloxacin, 1= 

amoxicillin/clavulansa

v, 2= clindamicin, 3= 

vancomycin, 4= 

cefazolin, 5= egyéb 

CIPROFLOXACIN_ESETEN szöveg 
f
* 

Ciprofloxacin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV= 

*Ciprofloxacin*) 

AMOXICILLIN_CLAVULANSAV_ESETEN szöveg 
f
* 

Amoxicillin/clavulans

av esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*Am

oxicillin* 

CLINDAMICIN_ESETEN szöveg 
f
* 

Clindamicin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*clin

damicin*) 

VANCOMYCIN_ESETEN szöveg 
f
* 

Vancomycin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*van

komicin*) 

CEFAZOLIN_ESETEN szöveg 
f
* Cefazolin esetén. 
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Név Típus Leírás 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*Cef

azolin*) 

ANTIBIOTIKUM_HATOANYAGNEV_ATC_KOD szöveg 
f
* 

Egyéb antibiotikum 

profilaxis. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=J01*, 

J02*, J03*, J04*, 

J05*) 

AB_IV_BOLUS_ADASA_60_PERCCEL_A_BORMETS

ZES_ELOTT 
szám 

f
* 

AB iv bolus adása ≤ 

60 perccel a 

bőrmetszés előtt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MILYEN_TIPUSU_THROMBOPROPHYLAXIS_TORT

ENT 
szám * 

Milyen típusú 

thromboprophylaxis 

történt? . 

Lehetséges értékei: 0= 

Mechanikus, 

1=Gyógyszeres 

MECHANIKUS_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN lista 
f
* 

Mechanikus 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 0= 

rugalmas pólya, 1= 

elasztikus harisnya, 2= 

láb pumpa, 3= lábszár 

pumpa 

GYOGYSZERES_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETE

N 
lista

 f
* 

Gyógyszeres 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 0= 

Heparin származékok, 

1= Direkt thrombin 

inhibitorok, 2= 

Aktivált X-es faktor 

(Xa) inhibitorok, 3= 

Egyéb 

MELYIK_HEPARIN_SZARMAZEKOT_ALKALMAZT

AK 
lista

 f
* 

Melyik heparin 

származékot 

alkalmazták? 
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Név Típus Leírás 

Lehetséges értékei: 0= 

Kis molekulasúlyú 

heparinok (LMWH), 

1= Egyéb heparinok 

KIS_MOLEKULASULYU_HEPARINOK szöveg 
f
* 

Kis molekulasúlyú 

heparinok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=*B01AB04*, 

*B01AB05*, 

*B01AB06*, 

*B01AB07*, 

*B01AB08*, 

*B01AB10*, 

*B01AB12*) 

EGYEB_HEPARINOK szöveg 
f
* 

Egyéb heparinok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AB01, 

B01AB02, B01AB09, 

B01AB11, B01AB51) 

DIREKT_THROMBIN_INHIBITOROK szöveg 
f
* 

Direkt thrombin 

inhibitorok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AE01, 

B01AE02, B01AE03, 

B01AE04, B01AE05) 

AKTIVALT_X_ES_FAKTOR_XA_INHIBITOROK szöveg 
f
* 

Aktivált X-es faktor 

(Xa) inhibitorok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AF01, 

B01AF02) 

EGYEB_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN lista
 f
* 

Egyéb 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 0= 

Thrombocytaaggregác

ió gátlók, 1= 

Pentaszacharid, 2= K 

vitamin antagonista 

THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK lista
 f
* Thrombocyta 



Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter online jelentőfelület 

API dokumentáció 
 

56 

Revíziós Csípőprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

aggregáció gátlók. 

Lehetséges értékei: 0= 

Acethylsalicylsav, 1= 

Dipiridamol, 2= 

Thienopyridinek, 3= 

Egyéb 

DIPIRIDAMOL szöveg 
f
* 

Dipiridamol. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC07) 

ACETHYLSALICYLSAV szöveg 
f
* 

Acethylsalicylsav. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC06) 

THIENOPYRIDINEK szöveg 
f
* 

Thienopyridinek. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC04, 

KOD=B01AC05, 

KOD=B01AC22, 

KOD=B01AC24) 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK lista
 f
* 

Egyéb - 

Thrombocytaaggregác

ió gátlók . 

Lehetséges értékei: 0= 

GPIIb/IIIA gátlók, 1= 

Egyéb 

GPIIB_IIIA_GATLOK szöveg 
f
* 

GPIIb/IIIA gátlók. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC13, 

B01AC16, B01AC17) 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREAGACIO_GATLO

K_RITKA 
szöveg 

f
* 

Egyéb - Thrombocyta 

aggregáció gátlók - 

ritka. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC01, 

KOD=B01AC02, 

KOD=B01AC03, 

KOD=B01AC08, 

KOD=B01AC09, 

KOD=B01AC10, 
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Név Típus Leírás 

KOD=B01AC11, 

KOD=B01AC15, 

KOD=B01AC18, 

KOD=B01AC19, 

KOD=B01AC21, 

KOD=B01AC23, 

KOD=B01AC24, 

KOD=B01AC30) 

K_VITAMIN_ANTAGONISTAK szöveg 
f
* 

K-vitamin 

antagonisták. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AA03, 

B01AA07, B01AA01, 

B01AA02, B01AA04, 

B01AA08, B01AA09, 

B01AA10, B01AA11, 

B01AA12) 

PENTASZACHARIDOK szöveg 
f
* 

Pentaszacharidok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AX05) 

JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_A_MUTET_

ALATT 
szám * 

Jelentkeztek-e 

szövődmények a 

műtét alatt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK lista
 f
* 

Műtét alatti 

szövődmények. 

Lehetséges értékei: 0= 

calcar repedés, 1= 

femur szártörés, 2= 

femur penetráció, 3= 

trochanter törés, 4= 

medence 

penetráció/törés, 5= 

nagyérsérülés, 

6=egyéb 

EGYEB_SZOVODMENYEK szöveg 
f
* Egyéb szövődmény 

Az elvégzett beavatkozás során akár több komponens eltávolítására, cseréjére vagy 

beültetésére is sor kerülhet. A Revíziós Csípőprotézis adatlapon összesen 15 eszköz adatát 

van lehetőség megadni. (az ismétlődő kérdéseket piros keret jelöli) 
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Revíziós Csípőprotézis - Implantátum adatok 

Név Típus Leírás 

FINANSZIROZAS_TIPUSA szám 
*
 

Finanszírozás típusa. 

Lehetséges értékei: 0= Tételesen 

finanszírozott, 1= Egyéb OEP által 

finanszírozott, 2= Egyéb 

FOCSOPORT szám 
*
 

Beavatkozás típusa. 

Lehetséges értékei: 0= Új 

implantátum beültetés, 

1=Implantátum csere, 

2=Implantátum eltávolítása 

IMPLANTATUM_NEVE szöveg * 

Főcsoport. 

Lehetséges értékei: Főcsoport törzs 

(NEV=Csípőizületi implantátumok) 

IMPLANTATUM_TIPUSA szöveg * 

Implantátum neve. 

Lehetséges értékei: Eszköztörzs 

(Szűrő= *(teljes törzs)) 

GYARTO szöveg * Implantátum típusa 

SOROZATSZAM_LOT_SZAM szöveg * Gyártó 

GYARTASI_TETELSZAM_REF_SZAM szöveg * Sorozatszám 

FORGALMAZO szöveg * Gyártási tételszám 

FORGALMAZO_SZEKHELYE szöveg * Forgalmazó 

DARABSZAM szöveg * Forgalmazó székhelye 

FINANSZIROZAS_TIPUSA szám * Darabszám 
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Revíziós Térdprotézis attribútumok 

Az alábbi táblázatok tartalmazzák a Revíziós Térdprotézis adatlapra vonatkozó 

attribútumokat.  

Tekintve, hogy egy komponensből többet is beültethettek a betegbe, az eltávolításkor 5 

eltávolított komponens gyártója is megadható. 

A műtét során a beteg több Antibiotikum profilaxis kezelést is kaphat, az adatlapon összesen 

legfeljebb 5 kezelés adatait lehet megadni. (az ismétlődő kérdéseket piros keret jelöli) 

Revíziós Térdprotézis - Szakmai adatok 

Név Típus Leírás 

OLDALISAG szám * 

Oldaliság (a műtétet 

melyik oldalon 

végezték). 

Lehetséges értékei: 

0=Bal, 1=Jobb 

TENGELY_ALLAS szám * 

Tengely állás. 

Lehetséges értékei: 

0=varus, 1= neutralis, 

2= valgus 

MUTETI_INDIKACIO lista * 

Műtéti indikáció fő 

kategóriák. 

Lehetséges értékei: 0= 

Mechanikus 

szövődmény, 1= 

Gyulladásos 

szövődmény=infekció, 

2= Egyéb szövődmény 

MECHANIKUS_SZOVODMENY_T8400 szám * 

Mechanikus 

szövődmény (T8400) 

Lehetséges értékei: 0= 

asepticus lazulás törés, 

1= instabilitás, 2= 

osteolysis törés, 3= 

implantátum törés, 4= 

komponens kóros 

tengelyeltérés törés, 

5= polyethylén kopás, 

6= periprotetikus 

törés, 7= dislocatio, 

8= subluxatio 

ASECTICUS_LAZULAS_TORES_ESETEN szám * 

Asecticus lazulás törés 

esetén Lehetséges 

értékei: 0= femur, 

1=tibia, 2=patella 
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OSTEOLYSIS_TORES_ESETEN szám * 

Osteolysis törés esetén 

Lehetséges értékei: 0= 

femur, 1=tibia, 

2=patella 

IMPLANTATUM_TORES_ESETEN szám * 

Implantátum törés 

esetén 

Lehetséges értékei: 0= 

femur, 1=tibia, 

2=patella 

KOMPONENS_KOROS_ 

TENGELYELTERES_TORES_ESETEN 
szám * 

Komponens kóros 

tengelyeltérés törés 

esetén  

Lehetséges értékei: 0= 

femur, 1=tibia 

PERIPROTETIKUS_TORES_ESETEN szám * 

Periprotetikus törés 

esetén  

Lehetséges értékei: 0= 

femur, 1=tibia, 

2=patella 

EGYEB_SZOVODMENYEK szám * 

Egyéb szövődmény 

esetén  

Lehetséges értékei: 0= 

Megmagyarázhatatlan 

fájdalom, 1= Ízületi 

merevség, 2= 

Arthrosis progressiója 

MUTETI_BEAVATKOZAS szám * 

Műtéti beavatkozás. 

Lehetséges értékei: 0= 

Egylépéses revízió, 1= 

Kétlépéses revízió 

első beavatkozása 

spacer beültetés, 2= 

Kétlépéses revízió 

második 

beavatkozása, 3= 

Konverzíó 

arthrodesisre, 4= 

Amputáció  

MINEK_A_REVIZIOJA szám * 

Minek a revíziója? 

Lehetséges értékei: 0= 

primer térdprotézis, 1= 

korábbi revíziós 

térdprotézis (kivéve 

excíziós 

arthroplastica) 
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ELOZO_MUTET_IDOPONTJA szám * 

Előző műtét 

időpontja? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= Időpont 

megadása (év, hónap) 

ELOZO_MUTET_IDOPONTJANAK_MEGADASA date 

Előző műtét 

időpontjának 

megadása 

(ÉÉÉÉ.HH.NN 

formátumban) 

ELOZO_MUTET_KORHAZA szám * 

Előző műtét kórháza? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= Időpont 

megadása (év, hónap) 

KORHAZ_MEGADAS 
szöveg 

* 

Kórház megadása 

Lehetséges értékei: Jó-

Intézménytörzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

KOMPONENS_ELTAVOLITAS lista * 

Komponens eltávolítás  

Lehetséges értékei: 0= 

Tibialis C, 1= Tibialis 

CN, 2= Femorális C, 

3= Femorális CN, 4= 

Patella, 5=Insert 

ISMERT_A_TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA szám * 

Ismert az Tibialis C 

komponens gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 
szöveg 

* 

Tibialis C komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_A_TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJ

A 
szám * 

Ismert az Tibialis CN 

komponens gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 
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nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 
szöveg 

* 

Tibialis CN 

komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_A_FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTO

JA 
szám * 

Ismert az Femorális C 

komponens gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

FEMORALIS_KOMPONENS_C_GYARTOJA 
szöveg 

* 

Femorális C 

komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_A_FEMORALIS_Cn_KOMPONENS_GYART

OJA 
szám * 

Ismert az Femorális 

CN komponens 

gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

FEMORALIS_CN_GYARTOJA 
szöveg 

* 

Femorális CN 

komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_A_PATELLA_GYARTOJA szám * 

Ismert az Patella 

komponens gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 
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Név Típus Leírás 

megnevezése 

PATELLA_GYARTOJA 
szöveg 

* 

Patella komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

ISMERT_AZ_INSERT_GYARTOJA szám * 

Ismert az Insert 

komponens gyártója? 

Lehetséges értékei: 0= 

nincs adat, 1= gyártó 

megnevezése 

INSERT_GYARTOJA 
szöveg 

* 

Insert komponens 

gyártójának 

megnevezése 

Lehetséges értékei: 

Forgalmazó törzs 

(Szűrő: * (teljes 

törzs)) 

KOMPONENS_BEULTETES lista * 

Komponens beültetés  

Lehetséges értékei: 0= 

Revízió cementezéssel 

- femoralis, 1= 

Revízió cementezéssel 

- tibialis, 2= Revízió 

cement nélkül - 

femoralis, 3= Revízió 

cement nélkül - 

tibialis, 4= Patella 

komponens, 5= Insert, 

6= Cement, 7= Spacer 

beültetés 

FELTARAS szám * 

Feltárás. 

Lehetséges értékei: 0= 

medialis 

parapatellaris, 1= 

lateralis parapatellaris, 

2= midvastus, 3= 

subvastus, 4= tibia 

tuberculum 
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Név Típus Leírás 

osteotomia, 5= egyéb 

EGYEB_FELTARAS 
szöveg 

* 
Egyéb feltárás 

MINIMAL_INVAZIV_TECHNIKA_HASZNALATA szám * 

Minimál invazív 

technika használata? 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

NAVIGACIO_HASZNALATA szám * 

Navigáció használata?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MUTO_TIPUSA szám * 

Műtő típusa  

Lehetséges értékei: 0= 

hagyományos, 1= 

laminar flow 

KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST szám * 

Kapott-e a beteg 

csontpótlást?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

FEMUR szám 
f
* 

Femur  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

FEMUR_ESETEN szám 
f
* 

Femur esetén  

Lehetséges értékei: 0= 

autológ, 1= 

szintetikus, 2= 

homológ 

HOMOLOG_ESETEN szám 
f
* 

Homológ esetén: 

0= liofilizált, 

1=mélyhűtött 

TIBIA szám 
f
* 

Tibia 

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

TIBIA_ESETEN szám 
f
* 

Tibia esetén 

Lehetséges értékei: 0= 

autológ, 1= 

szintetikus, 2= 

homológ 

HOMOLOG_ESETEN szám 
f
* 

Homológ esetén: 

0= liofilizált, 

1=mélyhűtött 

CEMENTEZES lista * 

Cementezés  

Lehetséges értékei: 0= 

nyitott keverés, 1= 

vakuum keverés, 2= 

jet lavage, 3= 

cementpuska, 4= 
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Név Típus Leírás 

fingerpacking, 5= 

cement kompresszió, 

6= antibiotikumos 

cement 

KAPOTTE_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS

T_A_MUTET_ELOTT 
szám * 

Kapott-e a beteg 

antibiotikum 

profilaxist a műtét 

előtt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_KEZELES lista 
f
* 

Antibiotikum 

profilaxis esetén fő 

kategóriák. 

Lehetséges értékei: 0= 

ciprofloxacin, 1= 

amoxicillin/clavulansa

v, 2= clindamicin, 3= 

vancomycin, 4= 

cefazolin, 5= egyéb 

CIPROFLOXACIN_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Ciprofloxacin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV= 

*Ciprofloxacin*) 

AMOXICILLIN_CLAVULANSAV_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Amoxicillin/clavulans

av esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*Am

oxicillin* 

CLINDAMICIN_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Clindamicin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*clin

damicin*) 

VANCOMYCIN_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Vancomycin esetén. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*van

komicin*) 

CEFAZOLIN_ESETEN 
szöveg 
f
* 

Cefazolin esetén. 

Lehetséges értékei: 
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Név Típus Leírás 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=*Cef

azolin*) 

ANTIBIOTIKUM_HATOANYAGNEV_ATC_KOD 
szöveg 
f
* 

Egyéb antibiotikum 

profilaxis. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(HATOA_NEV=J01*, 

J02*, J03*, J04*, 

J05*) 

AB_IV_BOLUS_ADASA_60_PERCCEL_A_BORMETS

ZES_ELOTT 
szám 

f
* 

AB iv bolus adása ≤ 

60 perccel a 

bőrmetszés előtt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MILYEN_TIPUSU_THROMBOPROPHYLAXIS_TORT

ENT 
szám * 

Milyen típusú 

thromboprophylaxis 

történt? . 

Lehetséges értékei: 0= 

Mechanikus, 

1=Gyógyszeres 

MECHANIKUS_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN lista 
f
* 

Mechanikus 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 0= 

rugalmas pólya, 1= 

elasztikus harisnya, 2= 

láb pumpa, 3= lábszár 

pumpa 

GYOGYSZERES_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETE

N 
lista

 f
* 

Gyógyszeres 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 0= 

Heparin származékok, 

1= Direkt thrombin 

inhibitorok, 2= 

Aktivált X-es faktor 

(Xa) inhibitorok, 3= 

Egyéb 

MELYIK_HEPARIN_SZARMAZEKOT_ALKALMAZT

AK 
lista

 f
* 

Melyik heparin 

származékot 

alkalmazták? 

Lehetséges értékei: 0= 
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Név Típus Leírás 

Kis molekulasúlyú 

heparinok (LMWH), 

1= Egyéb heparinok 

KIS_MOLEKULASULYU_HEPARINOK 
szöveg 
f
* 

Kis molekulasúlyú 

heparinok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=*B01AB04*, 

*B01AB05*, 

*B01AB06*, 

*B01AB07*, 

*B01AB08*, 

*B01AB10*, 

*B01AB12*) 

EGYEB_HEPARINOK 
szöveg 
f
* 

Egyéb heparinok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AB01, 

B01AB02, B01AB09, 

B01AB11, B01AB51) 

DIREKT_THROMBIN_INHIBITOROK 
szöveg 
f
* 

Direkt thrombin 

inhibitorok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AE01, 

B01AE02, B01AE03, 

B01AE04, B01AE05) 

AKTIVALT_X_ES_FAKTOR_XA_INHIBITOROK 
szöveg 
f
* 

Aktivált X-es faktor 

(Xa) inhibitorok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AF01, 

B01AF02) 

EGYEB_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN lista
 f
* 

Egyéb 

thromboprophylaxis 

esetén. 

Lehetséges értékei: 0= 

Thrombocytaaggregác

ió gátlók, 1= 

Pentaszacharid, 2= K 

vitamin antagonista 

THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK lista
 f
* Thrombocyta 

aggregáció gátlók. 
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Név Típus Leírás 

Lehetséges értékei: 0= 

Acethylsalicylsav, 1= 

Dipiridamol, 2= 

Thienopyridinek, 3= 

Egyéb 

DIPIRIDAMOL 
szöveg 
f
* 

Dipiridamol. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC07) 

ACETHYLSALICYLSAV 
szöveg 
f
* 

Acethylsalicylsav. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC06) 

THIENOPYRIDINEK 
szöveg 
f
* 

Thienopyridinek. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC04, 

KOD=B01AC05, 

KOD=B01AC22, 

KOD=B01AC24) 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK lista
 f
* 

Egyéb - 

Thrombocytaaggregác

ió gátlók . 

Lehetséges értékei: 0= 

GPIIb/IIIA gátlók, 1= 

Egyéb 

GPIIB_IIIA_GATLOK 
szöveg 
f
* 

GPIIb/IIIA gátlók. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC13, 

B01AC16, B01AC17) 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREAGACIO_GATLO

K_RITKA 

szöveg 
f
* 

Egyéb - Thrombocyta 

aggregáció gátlók - 

ritka. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AC01, 

KOD=B01AC02, 

KOD=B01AC03, 

KOD=B01AC08, 

KOD=B01AC09, 

KOD=B01AC10, 

KOD=B01AC11, 
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Név Típus Leírás 

KOD=B01AC15, 

KOD=B01AC18, 

KOD=B01AC19, 

KOD=B01AC21, 

KOD=B01AC23, 

KOD=B01AC24, 

KOD=B01AC30) 

K_VITAMIN_ANTAGONISTAK 
szöveg 
f
* 

K-vitamin 

antagonisták. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AA03, 

B01AA07, B01AA01, 

B01AA02, B01AA04, 

B01AA08, B01AA09, 

B01AA10, B01AA11, 

B01AA12) 

PENTASZACHARIDOK 
szöveg 
f
* 

Pentaszacharidok. 

Lehetséges értékei: 

ATC törzs 

(KOD=B01AX05) 

JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_A_MUTET_

ALATT 
szám * 

Jelentkeztek-e 

szövődmények a 

műtét alatt?  

Lehetséges értékei: 

0=Igen, 1=Nem 

MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK lista
 f
* 

Műtét alatti 

szövődmények. 

Lehetséges értékei: 0= 

törés/repedés, 1= 

patella-ín avulzió, 2= 

szalagsérülés, 3= 

nagyérsérülés, 4= 

egyéb 

EGYEB_SZOVODMENYEK 
szöveg 
f
* 

Egyéb szövődmény 

Az elvégzett beavatkozás során akár több komponens eltávolítására, cseréjére vagy 

beültetésére is sor kerülhet. A Revíziós Térdprotézis adatlapon összesen 15 eszköz adatát van 

lehetőség megadni. (az ismétlődő kérdéseket piros keret jelöli) 

Revíziós Térdprotézis - Implantátum adatok 

Név Típus Leírás 

FINANSZIROZAS_TIPUSA szám 
*
 

Finanszírozás típusa. 

Lehetséges értékei: 0= Tételesen 
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Név Típus Leírás 

finanszírozott, 1= Egyéb OEP által 

finanszírozott, 2= Egyéb 

FOCSOPORT szám 
*
 

Beavatkozás típusa. 

Lehetséges értékei: 0= Új 

implantátum beültetés, 

1=Implantátum csere, 

2=Implantátum eltávolítása 

IMPLANTATUM_NEVE szöveg * 

Főcsoport. 

Lehetséges értékei: Főcsoport törzs 

(NEV=Térdizületi implantátumok) 

IMPLANTATUM_TIPUSA szöveg * 

Implantátum neve. 

Lehetséges értékei: Eszköztörzs 

(Szűrő=* (teljes törzs)) 

GYARTO szöveg * Implantátum típusa 

SOROZATSZAM_LOT_SZAM szöveg * Gyártó 

GYARTASI_TETELSZAM_REF_SZAM szöveg * Sorozatszám 

FORGALMAZO szöveg * Gyártási tételszám 

FORGALMAZO_SZEKHELYE szöveg * Forgalmazó 

DARABSZAM szöveg * Forgalmazó székhelye 

FINANSZIROZAS_TIPUSA szám * Darabszám 
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Egymástól függő kérdések 

Az adatlapokon szerepelnek olyan mezők, amelyek kitöltése kizárólag abban az esetben 

kötelező, ha a kitöltő egy korábbi kérdésre egy megadott választ ad. Az alábbi listák ezen 

függő mezőket tartalmazzák, strukturálva. 

Példa 1: az Alap adatok első mezője esetében az alábbi módon kell értelmezni a feltételt: Ha a 

BETEGAZONOSITO_TIPUSA mezőre a válasz adó a 0 (vagyis a TAJ) választ adja, akkor a 

BETEGAZONOSITO_TAJ mező kitöltése kötelező lesz. 

Példa 2: Ha a válaszadó a MUTETI_INDIKACIO kérdésre a 0. primer coxarthrosis, az 1. 

gyulladásos arthropathia és a 6. egyéb másodlagos coxarthrosis válaszokat bejelöli, akkor a 

MI_PRIMER_COXARTHROSIS, MI_GYULLADASOS_ARTHR és az 

MI_E_M_COX_M1670 mezők kitöltése is kötelező. Az egyéb másodlagos coxarthrosis 

válasz esetén pedig további három válasz adható, melyek közül legalább egy válaszlehetőség 

megadása, és az ehhez a válaszhoz tartozó mező kitöltése kötelező. 

 

Jelölések:  

*=kötelező kitölteni 
*U

 = a válaszlehetőségek közül legalább egy megadása kötelező, de tetszőleges 

kombinációban megadhatóak a mezők válaszként. 

első feltételszint, második feltételszint, harmadik feltételszint, negyedik feltételszint, ötödik 

feltételszint 

Alap adatok 

Ha a BETEGAZONOSITO_TIPUSA 

0. TAJ  akkor BETEGAZONOSITO_TAJ* 

1. Útlevélszám  akkor UTLEVELSZAM_MEGADASA* 

2. Menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma  akkor 

MENEDEKES_KERELMEZO_BEFOGADO_IGAZOLVANYSZAMAS* 

3. Ismeretlen  akkor ISMERETLEN_AZONOSITO* 

Ha az ANAESTHESIA 

0. általános (altatás)  akkor ALTALANOS_ALTATAS_ESETEN* 

1. spinal (intrathecalis)  akkor 

SPINALIS_INTRATECHALIS_ERZESTELENITES* 

2. epiduralis  akkor EPIDURALIS_ERZESTELENITES * 

3. idegblokád  akkor IDEGBLOKAD* 

4. kombinált módszerek  akkor KOMBINALT_MODSZEREK* 

5. egyéb  akkor EGYEB_ALTATAS* 
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Primer Csípőprotézis Szakmai adatok 

Ha a MUTETI_INDIKACIO 

0. primer coxarthrosis akkor 

PRIMER_COXARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA
*U

 

1. gyulladásos arthropathia  akkor 

GYULLADASOS_ARTHROPATHIA_ESETEN_BNO_LISTA
 *U

 

2. luxatio coxae congenita  akkor 

LUXATIO_COXAE_CONGENITA_ESETEN_BNO_LISTA
 *U

 

3. dysplasia coxae congenita  akkor 

DYSPLASIA_COXAE_CONGENITA_ESETEN_BNO_LISTA
 *U

 

4. trauma – akut (pl.:combnyaktörés)  akkor 

TRAUMA_AKUT_ESETEN_BNO_LISTA
 *U

 

5. trauma-krónikus, posttraumás arthrosis  akkor 

TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_NEM_KETOLDALI
*U

 

6. egyéb másodlagos coxarthrosis  akkor  

EGYEB_MASODLAGOS_COXARTHROSIS_M1670_UTAN_VA

LASZTHATO
*U

 

Ha EGYEB_MASODLAGOS_COXARTHROSIS_M1670_UTAN_ 

VALASZTHATO 

0. asepticus combfejnecrosis  akkor 

ASEPTICUS_COMBFEJNECROSIS_ESETEN_BNO_LISTA* 

1. gyerekkori csípőbetegség okozta coxarthrosis  akkor 

GYEREKORI_CSIPOBETEGSEG_OKOZTA_COXARTHROSIS_ESETE

N_BNO_LISTA
 
* 

2. metasztázis/malignus betegség  akkor 

METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_ BNO_LISTA
 
* 

Ha METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_ BNO_LISTA 

0. egyéb akkor 

METASZTAZIS_MALIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_EGYEB_BNO_L

ISTA * 

3. korábbi infekció  akkor  

KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA * 

Ha KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA * 

0. egyéb akkor 

KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_EGYEB_BNO_LISTA 

1. protrusio acetabuli  akkor 

PROTRUSIO_ACETABULI_ESETEN_BNO_LISTA 

2. beavatkozás utáni csontrendszeri rendellenesség k.m.n.-M96.9  akkor 

BEAVATKOZAS_UTANI_CSONTRENDSZERI_RENDELLENESSEG 

_K_M96_9* 

Ha BEAVATKOZAS_UTANI_CSONTRENDSZERI_RENDELLENESSEG 

_K_M96_9 
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0. primer Girdlestone (pseudarthrosis coxae) akkor 

PRIMER_GIRDLESTONE_PSEUDARTHROSIS_COXAE_ESETEN_ 

BNO_LISTA * 

1. korábbi csípőműtét-nem traumához kapcsolódó  akkor 

KORABBI_CSIPOMUTET_NEMTRAUMAHOZ_KAPCSOLODO_E

SETEN_ BNO_LISTA * 

2. korábbi arthrodesis/ankylosis  akkor 

KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_ BNO_LISTA * 

3. posttraumás csontelhalás  akkor 

POSTTRAUMAS_CSONTELHALAS_ESETEN_ BNO_LISTA * 

Ha BETEG_FEKTETESE  

0. hanyatt akkor MEDENCE_KIEMELES_TORTENT* 

Ha KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST 

0. Igen akkor FEMUR* és TIBIA* 

Ha FEMUR 

0. Igen akkor FEMUR_ESETEN* 

Ha FEMUR_ESETEN 

3. homológ akkor HOMOLOG_ESETEN* 

Ha  TIBIA 

1. Igen akkor TIBIA_ESETEN* 

Ha TIBIA_ESETEN 

4. homológ akkor HOMOLOG_ESETEN* 

Ha KAPOTTE_A_BETEG_ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIST_A_MUTET_ELOTT 

0. Igen akkor ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_ESETEN* és 

AB_IV_BOLUS_ADASA_60_PERCCEL_A_BORMETSZES_ELOTT* 

Ha ANTIBIOTIKUM_PROFILAXIS_ESETEN 

0. ciprofloxacin  akkor CIPROFLOXACIN_ESETEN
*U

 

1. amoxicillin/clavulansav  akkor 

AMOXICILLIN_CLAVULANSAV_ESETEN
 *U

 

2. clindamicin  akkor CLINDAMICIN_ESETEN
 *U

 

3. vancomycin  akkor VANCOMYCIN_ESETEN
 *U

 

4. cefazolin  akkor CEFAZOLIN_ESETEN
 *U

 

5. egyéb  akkor 

ANTIBIOTIKUM_HATOANYAGNEV_ATC_KOD
*U

 

Ez a kérdéssor legfeljebb 5-ször ismétlődhet 

Ha MILYEN_ TIPUSU_THROMBOPROPHYLAYIS_TORTENT 

0. Mechanikus akkor MECHANIKUS_THROMBOPROPHYLAYIS _ESETEN*
 U

 

1. Gyógyszeres akkor GYOGYSZERES_THROMBOPROPHYLAYIS 

_ESETEN*
 U

 

Ha GYOGYSZERES_THROMBOPROPHYLAYIS_ESETEN 
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0. Heparin származékok  akkor 

MELYIK_HEPARIN_SZARMAZEKOT_ALKALMAZTAK
*U

 

Ha MELYIK_HEPARIN_SZARMAZEKOT_ALKALMAZTAK 

0. Kis molekulasúlyú heparinok (LMWH)  akkor 

KIS_MOLEKULASULYU_HEPARINOK*
U
 

1. Egyéb heparinok  akkor EGYEB_HEPARINOK *
U
 

1. Direkt thrombin inhibitorok  akkor 

DIREKT_THRONBIN_INHIBITOROK
*U

 

2. Aktivált X-es faktor (Xa) inhibitorok  akkor 

AKTIVALT_X_ES_FAKTOR_XA_INHIBITOROK
*U

 

3. Egyéb  akkor 

EGYEB_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN
*U

 

Ha EGYEB_THROMBOPROPHYLAXIS_ESETEN  

0. Thrombocytaaggregáció gátlók akkor 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK*
U
 

Ha EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK 

0. Acethylsalicylsav  akkor ACETHYLSALICYLSAV*
U
 

1. Dipiridamol  akkor DIPRIDAMOL*
U
 

2. Thienopyridinek  akkor THIENOPYRIDINEK*
U
 

3. Egyéb  akkor 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK*
U
 

Ha EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK 

0. GPIIb/IIIA gátlók akkor GPIIB_IIIA_GATLOK *
U
 

1. Egyéb akkor 

EGYEB_THROMBOCYTA_AGGREGACIO_GATLOK_ 

RITKA*
U
 

1. Pentaszacharid  akkor PENTASZACHARIDOK*
U
 

2. K vitamin antagonista  akkor K_VITAMIN_ANTAGONISTAK*
U
 

Ha JELENTKEZTEK_E_SZOVODMENYEK_A_MUTET_ALATT 

0. Igen akkor MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK * 

Ha MUTET_ALATTI_SZOVODMENYEK 

6. egyéb akkor EGYEB_ SZOVODMENYEK   
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Primer Térdprotézis Szakmai adatok 

Ha MUTETI_INDIKACIO 

0. primer gonarthrosis akkor 

PRIMER_GONARTHROSIS_ESETEN_BNO_LISTA
*U

 

1. gyulladásos (pl: RA, SPA) arthropathia  akkor 

GYULLADASOS_ARTHROPATHIA_ESETEN_BNO_LISTA
 *U

 

2. avascularis necrosis  akkor 

AVASCULARIS_NECROSIS_ESETEN_BNO_LISTA
 *U

 

3. metasztázis/malignus betegség  akkor 

METASZTAZIS_MALLIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_BNO_LISTA
 *U

 

Ha METASZTAZIS_MALLIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_BNO_LISTA 

0. egyéb akkor 

METASZTAZIS_MALLIGNUS_BETEGSEG_ESETEN_EGYEB_ 

BNO_LISTA 

4. trauma akut  akkor TRAUMA_AKUT_ESETEN_BNO_LISTA
*U

 

5. trauma krónikus - posttraumás arthrosis  akkor 

TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_KET_OLDALI
*U

 

Ha TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_KET_OLDALI 

0. Igen akkor 

TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_KET_OLDALI 

 _ESETEN* 

1. Nem akkor 

TRAUMA_KRONIKUS_POSTTRAUMAS_ARTHROSIS_NEM_KET_ 

OLDALI _ESETEN* 

6. egyéb másodlagos gonarthrosis (M1740) után választható  akkor 

EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS_KET_OLDALI
*U

 

Ha EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS_KET_OLDALI 

0. Igen akkor KET_OLDALI_EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS* 

1. Nem akkor 

NEM_KET_OLDALI_EGYEB_MASODLAGOS_GONARTHROSIS* 

0. Korábbi térdműtét műtét nem traumás akkor 

KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAS* 

Ha KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAS 

0. korábbi térdműtét-nem traumához kapcsolódó akkor 

KORABBI_TERDMUTET_NEM_TRAUMAHOZ_ 

KAPCSOLODO_ESETEN_BNO_LISTA* 

1. korábbi arthrodesis/ankylosis akkor 

KORABBI_ARTHRODESIS_ANKYLOSIS_ESETEN_BNO_ 

LISTA* 

2. posttraumás csontelhalás akkor 

POSTTRAUMAS_CSONTELHALAS_ESETEN_BNO_LISTA * 

1. Korábbi infekció akkor KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA * 
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Ha KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_BNO_LISTA  

egyéb akkor 

KORABBI_INFEKCIO_ESETEN_EGYEB_BNO_LISTA  

2. Egyéb akkor EGYEB* 

Ha KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST 

1. Igen akkor FEMUR* és TIBIA* 

Ha FEMUR 

2. Igen akkor FEMUR_ESETEN* 

Ha FEMUR_ESETEN 

5. homológ akkor HOMOLOG_ESETEN* 

Ha  TIBIA 

3. Igen akkor TIBIA_ESETEN* 

Ha TIBIA_ESETEN 

6. homológ akkor HOMOLOG_ESETEN* 

Az Antibiotikum profilaxis és Thromboprofilaxis, Műtét alatti szövődményekre vonatkozó 

feltételeket lsd. a Primer Csípőprotézisnél. 
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Revíziós Csípőprotézis Szakmai adatok 

A Komponens eltávolítás kérdés alatt szereplő válaszlehetőségekben megadható, milyen 

komponensek eltávolítására került sor, és ezen komponenseknek ismert-e a gyártója. Mivel 

több ilyen komponens eltávolítására is sor kerülhet egy beavatkozás során, ezért akár 5 ilyen 

eszköz gyártója is megadható. 

Ha MUTETI_INDIKACIO 

0. Mechanikus szövődmény akkor 

MECHANIKUS_SZOVODMENY_ST8400* 

1. Gyulladásos szövődmény=infekció (nincs megjelenő mező) 

2. Egyéb szövődmény  akkor EGYEB_SZOVODMENY* 

Ha EGYEB_SZOVODMENY 

0. Megmagyarázhatatlan fájdalom (nincs megjelenő mező) 

1. Kóros lágyrész reakció akkor KOROS_LAGYRESZ_REAKCIO* 

Ha MUTETI_BEAVATKOZAS 

0. Egylépéses revízió akkor KOMPONENS_ELTAVOLITAS* és 

KOMPONENS_BEULTETES* 

1. Kétlépéses revízió első beavatkozása spacer beültetés  akkor 

KOMPONENS_ELTAVOLITAS* és KOMPONENS_BEULTETES* 

2. Kétlépéses revízió első beavatkozása excíziós arthroplastica (protézis eltávolítás, 

secunder Girdlestone)  akkor KOMPONENS_ELTAVOLITAS* 

3. Kétlépéses revízió második beavatkozása  akkor 

KOMPONENS_ELTAVOLITAS* és KOMPONENS_BEULTETES* 

Ha ELOZO_MUTET_IDOPONTJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. Időpont megadása akkor ELOZO_MUTET_IDOPONTJANAK_MEGADASA* 

Ha ELOZO_MUTET_KORHAZA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. Időpont megadása akkor KORHAZ_MEGADASA* 

Ha KOMPONENS_ELTAVOLITAS 

0. Acetabuláris C  akkor  

ISMERT_AZ_ ACETABULARIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_AZ_ ACETABULARIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése akkor 

ACETABULARIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

1. Acetabuláris CN  akkor ISMERT_AZ_ 

ACETABULARIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_AZ_ ACETABULARIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése akkor 

ACETABULARIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 
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2. Femorális C  akkor  

ISMERT_A_ FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_A_ FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

3. Femorális CN  akkor  

ISMERT_A_ FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_A_ FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

4. Fej  akkor ISMERT_A_ FEJ_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_A_ FEJ_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése FEJ_GYARTOJA 

5. Insert  akkor ISMERT_AZ_INSERT _GYARTOJA 

Ha KOMP_ELTAV_I_GY_ISMERT 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése INSERT _GYARTOJA 

Ha BETEG_FEKTETESE  

0. hanyatt akkor MEDENCE_KIEMELES_TORTENT* 

Ha KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST 

2. Igen akkor FEMUR* és TIBIA* 

Ha FEMUR 

4. Igen akkor FEMUR_ESETEN* 

Ha FEMUR_ESETEN 

7. homológ akkor HOMOLOG_ESETEN* 

Ha  TIBIA 

5. Igen akkor TIBIA_ESETEN* 

Ha TIBIA_ESETEN 

8. homológ akkor HOMOLOG_ESETEN* 

Az Antibiotikum profilaxis és Thromboprofilaxis, Műtét alatti szövődményekre vonatkozó 

feltételeket lsd. a Primer Csípőprotézisnél. 
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Revíziós Térdprotézis Szakmai adatok 

A Komponens eltávolítás kérdés alatt szereplő válaszlehetőségekben megadható, milyen 

komponensek eltávolítására került sor, és ezen komponenseknek ismert-e a gyártója. Mivel 

több ilyen komponens eltávolítására is sor kerülhet egy beavatkozás során, ezért akár 5 ilyen 

eszköz gyártója is megadható. 

Ha MUTETI_INDIKACIO 

0. Mechanikus szövődmény akkor 

MECHANIKUS_SZOVODMENY_T4800* 

Ha MECHANIKUS_SZOVODMENY_T4800 

0. asepticus lazulás törés akkor 

ASECTICUS_LAZULAS_TORES_ESETEN* 

1. instabilitás (nincs megjelenő mező) 

2. osteolysis törés  akkor OSTEOLYSIS_TORES_ESETEN* 

3. implantátum törés  akkor 

IMPLANTATUM_TORES_ESETEN* 

4. komponens kóros tengelyeltérés törés  akkor 

KOMPONENS_KOROS_TENGELYELTERES_TORES_ESETEN* 

5. polyethylén kopás (nincs megjelenő mező) 

6. periprotetikus törés  akkor 

PERIPROTETIKUS_TORES_ESETEN * 

7. dislocatio (nincs megjelenő mező) 

8. subluxatio (nincs megjelenő mező) 

1. Gyulladásos szövődmény=infekció (nincs megjelenő mező) 

2. Egyéb szövődmény  akkor EGYEB_SZOVODMENY* 

Ha MUTETI_BEAVATKOZAS 

0. Egylépéses revízió akkor KOMPONENS_ELTAVOLITAS* és 

KOMPONENS_BEULTETES* 

1. Kétlépéses revízió első beavatkozása spacer beültetés  akkor 

KOMPONENS_ELTAVOLITAS* és KOMPONENS_BEULTETES* 

2. Kétlépéses revízió második beavatkozása  akkor 

KOMPONENS_ELTAVOLITAS* és KOMPONENS_BEULTETES* 

3. Konverzíó arthrodesisre  akkor KOMPONENS_ELTAVOLITAS* 

4. Amputáció  akkor KOMPONENS_ELTAVOLITAS* 

Ha ELOZO_MUTET_IDOPONTJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. Időpont megadása akkor ELOZO_MUTET_ IDOPONTJANAK_MEGADASA* 

Ha ELOZO_MUTET_KORHAZA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. Időpont megadása akkor KORHAZ_MEGADASA* 

Ha KOMPONENS_ELTAVOLITAS 

0. Tibialis C  akkor 

ISMERT_A_TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_A_TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 



Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter online jelentőfelület 

API dokumentáció 
 

80 

1. gyártó megnevezése akkor 

TIBIALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

1. Tibialis CN  akkor 

ISMERT_A_TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_A_TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése TIBIALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

2. Femorális C  akkor 

ISMERT_A_FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_A_FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése FEMORALIS_C_KOMPONENS_GYARTOJA 

3. Femorális CN  akkor 

ISMERT_A_FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

Ha ISMERT_A_FEMORALIS_CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése CN_KOMPONENS_GYARTOJA 

4. Patella akkor ISMERT_A_PATELLA _GYARTOJA 

Ha ISMERT_A_PATELLA _GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

1. gyártó megnevezése PATELLA _GYARTOJA 

5. Insert  akkor ISMERT_AZ_INSERT _GYARTOJA 

Ha ISMERT_AZ_INSERT _GYARTOJA 

0. nincs adat (nincs megjelenő mező) 

gyártó megnevezése INSERT _GYARTOJA 

Ha FELTARAS 

5. egyéb akkor EGYEB_ FELTARAS * 

Ha KAPOTT_E_A_BETEG_CSONTPOTLAST 

3. Igen akkor FEMUR* és TIBIA* 

Ha FEMUR 

6. Igen akkor FEMUR_ESETEN* 

Ha FEMUR_ESETEN 

9. homológ akkor HOMOLOG_ESETEN* 

Ha  TIBIA 

7. Igen akkor TIBIA_ESETEN* 

Ha TIBIA_ESETEN 
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10. homológ akkor HOMOLOG_ESETEN* 

Az Antibiotikum profilaxis és Thromboprofilaxis, Műtét alatti szövődményekre vonatkozó 

feltételeket lsd. a Primer Csípőprotézisnél. 
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Egyéb feltételek 

Minden adatlap esetén teljesülő feltételek 

Ha az Intézmény kódja KF-el kezdődik akkor 

BEAVATKOZAS_FINANSZIROZASA=1 (Magán) és 

FINANSZIROZAS_TIPUSA1= 2 (Egyéb) 

RT és RCS Műtéti indikáció függvényében: eltávolítás vagy beültetés + Impl. beavatkozás 

 

Revíziós Térdprotézis adatlap esetén teljesülő feltételek 

Ha MUTETI_BEAVATKOZAS 

0. Egylépéses revízió akkor BEAVATKOZAS_TIPUSA = minden válaszopció 

lehetséges 

és az Implantátum blokkok közül alapértelmezetten kettő látszódik, az elsőnél 

BEAVATKOZAS_TIPUSA = 2 (Implantátum eltávolítása) a másodiknál: 

BEAVATKOZAS_TIPUSA = 0 (Új implantátum beültetés) 

1. Kétlépéses revízió első beavatkozása spacer beültetés  akkor 

BEAVATKOZAS_TIPUSA = 0 (Új implantátum beültetés) vagy 2 (Implantátum 

eltávolítása) 

0. Kétlépéses revízió második beavatkozása  akkor BEAVATKOZAS_TIPUSA = 0 

(Új implantátum beültetés) 

1. Konverzíó arthrodesisre  akkor BEAVATKOZAS_TIPUSA = 2 (Implantátum 

eltávolítása) 

2. Amputáció  BEAVATKOZAS_TIPUSA = 2 (Implantátum eltávolítása) 

 

Revíziós Csípőprotézis adatlap esetén teljesülő feltételek 

Ha MUTETI_BEAVATKOZAS 

3. Egylépéses revízió akkor BEAVATKOZAS_TIPUSA = minden válaszopció 

lehetséges  

és az Implantátum blokkok közül alapértelmezetten kettő látszódik, az elsőnél 

BEAVATKOZAS_TIPUSA = 2 (Implantátum eltávolítása) a másodiknál: 

BEAVATKOZAS_TIPUSA = 0 (Új implantátum beültetés) 

4. Kétlépéses revízió első beavatkozása spacer beültetés  akkor 

BEAVATKOZAS_TIPUSA = 0 (Új implantátum beültetés) vagy 2 (Implantátum 

eltávolítása) 

5. Kétlépéses revízió első beavatkozása excíziós arthroplastica (protézis eltávolítás, 

secunder Girdlestone) akkor BEAVATKOZAS_TIPUSA = 2 (Implantátum 

eltávolítása) 

6. Kétlépéses revízió második beavatkozása akkor BEAVATKOZAS_TIPUSA = 0 

(Új implantátum beültetés) 
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Implantátum adatok esetén teljesülő feltételek 

Az IMPLANTATUM_NEVE1 kiválasztásakor automatikusan töltse be a következő adatokat 

a törzsből: 

‒ IMPLANTATUM_TIPUSA1 

‒ GYARTO1 

‒ SOROZATSZAM1 

‒ GYARTASI_TETELSZAM1 

‒ FORGALMAZO1 

‒ FORGALMAZO_SZEKHELYE1 

‒ DARABSZAM1 
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Hibaüzenetek 

A hibaüzenetek az alábbi formátumban keletkeznek:  

#HIBAKOD_MEZONEV 

pl. 0001_MUTETI_BEAVATKOZAS hibaüzenet azt jelenti, hogy érvénytelen a Műtéti 

beavatkozás mezőben megadott érték. 

Hibakód Leírás 

0001 Érvénytelen a mező értéke! 

0002 A mező kitöltése kötelező! 

0003 Hibás a mező formátuma! 

 

 

 


