
Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter részletes 

tájékoztatója 

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 

1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 2016. január hó 1. napján hatályba lépő 

16/B. §-a alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatszolgáltatási informatikai 

felület biztosításával a csípő- és térdízületi endoprotézis beültetésével, kivételével és 

cseréjével kapcsolatban, az érintett beteg további gyógykezelése, egészségi állapotának 

nyomon követése érdekében Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert 

(továbbiakban: Protézis Regiszter) működtet, a műtéteket végző közfinanszírozott, és nem 

közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók részére. 

A Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regiszter célja: 
 

- A csípő- és térdízületi endoprotézis beültetéséről, kivételéről és cseréjéről, valamint 

az azokkal kapcsolatos beavatkozáson átesett beteg további gyógykezeléséről, 

egészségi állapotának nyomon követéséről nyilvántartás vezetése, 

- a betegek menedzsmentjének javítása, a betegútszervezés, ellátásszervezés 

lehetőségeinek támogatása, 

- a diagnózisok, anamnesztikus adatok, a műtét körülményei és a beteg megelőző és 

beavatkozást követő életútjának vizsgálata segítségével a klinikai hatékonyság 

elemzésének megteremtése, 

- a beültetett eszközök monitorozása révén adatok biztosítása az orvostechnikai 

eszközök megfelelőségének ellenőrzésére, 

- a betegek által igénybe vehető egészségügyi ellátások szakmai, illetve finanszírozási 

szabályainak kontrollja, 

- az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az 

egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és 

fejlesztése. 

A rendszer biztosítja azt az alapvető elvárást is, hogy a szakmai feladatokat ellátó – az 

adatokat szolgáltató – intézmények, az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatai, 

valamint a betegek a regiszter adataihoz hozzáférjenek az alábbi módon: 

- az intézmények az általuk feltöltött adatok teljes köréhez, 

- a betegek a saját személyes adataikhoz, 

- az Egészségügyi Szakmai Kollégium illetékes tagozatai személyazonosító adatok 

nélkül az adatok teljes köréhez. 

 
Jogszabályi háttér 
 

- Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény  16/B. §-a és 39. §-a 

 



- Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és 
nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2016. (II.29.) EMMI rendelet  

 
 
A Protézis Regiszterben rögzítendő adatok 
 
A Protézis Regiszterbe rögzítés során az adatokat a csípő- és térdízületi endoprotézis 
beültetésével és eltávolításával kapcsolatos valamennyi műtéti beavatkozásra meg kell adni 
úgy, hogy az egy osztályos ellátás során eltérő időpontban végzett többszörös 
beavatkozásokat is egyenként önálló tételként kell a megfelelő adatlapon rögzíteni, valamint 
csere esetén mind a kivételre, mind a beültetésre vonatkozó regisztrációt el kell végezni.  
  
A Protézis Regiszterben négy külön adatlap kitöltésére van lehetőség: 

1. Primer csípőprotézis beültetés 
2. Revíziós csípőprotézis beültetés 
3. Primer térdprotézis beültetés  
4. Revíziós térdprotézis beültetés 

 
A rögzítendő adattartalmak:  
a) az érintett beteg Eüak. szerinti személyazonosító adatai,  
b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 101/C. § (1) bekezdés b)-f) pontjaiban 
foglalt Központi Implantátumregiszter adatok, 
c) a betegnek a protézis beültetésével, kivételével, cseréjével kapcsolatos, a beavatkozással 
összefüggő és egészségügyi állapotára vonatkozó egészségügyi adatai. 
 
A Protézis Regiszter jelentés adatszolgáltatási kötelezettségének körébe tartozó 
beavatkozásokat, és a jelentendő adatok körét az 5/2016. (II.29.) EMMI rendelet 1. és 2. 
számú mellékletei tartalmazzák. 
 
A nyilvántartásba a fenti adatokat  

a) a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónak a beavatkozás elvégzését követően, 
az azzal érintett személynek az  egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásától számított 
8 napon belül, 
b) a közfinanszírozott szolgáltatónak legkésőbb a beavatkozáshoz kapcsolódó, az 
egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt finanszírozási jelentéstétellel egyidejűleg kell 
az OEP által működtetett informatikai felület alkalmazásával, elektronikusan továbbítani. 
 

Informatikai felülettel történő összekapcsolás útján, a Protézis Regiszterbe történő 
rögzítéssel egyidejűleg – kapcsolati kódon keresztül – megtörténik az a) és b) pontok szerinti 
adatok Központi Implantátumregiszterbe történő továbbítása is. Ezek tekintetében a 
Központi Implantátumregiszterre vonatkozó szabályok az irányadók. 


