Emberi Erőforrások
Az adatszolgáltatás a 76/2004 (VIII. 19.) ESzCsM rendelet alapján kötelező.
Minisztériuma
Nyilvántartási szám: 1620/09
Az adatkérőlapot összeállította: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Szervezési és Módszertani Osztály

A./ FEKVŐBETEG-SZAKELLÁTÁS:
Az adatszolgáltató osztály neve, címe:...............................................................
............................................................................................................................
Az osztálykódja: .................................... Szakmakód :…………………………..
Tulajdonosa: ……....................................
Finanszírozója: ........................................
1./ Ágyszám: 2016. dec. 31-én Szervezett: _______ Működő: _______
Az osztály működésének kezdete: _______Osztály besorolása: _______szint
Bejelentett évközben szünetelő ágyak száma: _______
Az emiatt kiesett ápolási napok száma:
2./ Finanszírozás módja:

_______

krónikus szorzó: _______

3./ Dolgozói létszám: /fő/ december 31.-i állapot + betöltetlen állások
Kérjük a teljes- és részállásban foglalkoztatottak száma mellett a havi óra
számot is megadni.
Betöltött+üres

Betöltött+üres

- osztályvezető főo.

_____

- fizikoterápiás assz.

- orvosok

_____

- ergoterapeuta

_____

- pszichológus

_____

- nővér

_____

- logopédus

_____

- ortopéd műszerész

_____

- gyógytornász

_____

- szociális munkás

_____

- gyógymasszőr

_____

- gyógytestnevelő

_____

- konduktor

_____

- gyógypedagógus

_____

- dietetikus

_____

- egyéb terapeuták

- További központi szolgáltatások:
- ergoterápia

- sportterápia

- fizikoterápia

- hidroterápia

Az osztályvezető főorvos
- alapszakképesitése (i):.................................................................
- rehabilitációs szakorvos -e: igen

nem

A beosztott orvosok közül a rehabilitációs szakorvosok száma: _______
4./ Felvétel elõtt történt ambuláns vizsgálat száma:

_______

5./ Felvétel előtt történt konzilium száma:

_______
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6./ Betegforgalmi adatok: /2016. évben/
Elbocsátott /kiírt/ esetek össz.:

Lehetséges ápolási nap

ebbõl:

Teljesített ápolási nap

- meghaltak száma:

Egy esetre jutó átlagos

- más osztályra áthely.

ápolási nap

- ebből: nem tervezett
áthelyezések száma

Ágykihasználás %-a

- más eü.int-be áthely.

Halálozás %-a

- ebből: nem tervezett
áthelyezések száma
- szociális otthonba táv.
- otthonába távozott
- önkényesen távozott
- adaptációs szabadságra

7./ Elbocsátott /kiírt/ esetek nem- és életkor szerint:
Korcsoport

Férfi

Nõ

Összesen

0 - 14

_____ _____

_______

15 - 39

_____ _____

_______

40 - 64

_____ _____

_______

65 -

_____ _____

_______

Összesen

_____ _____

_______ = a 6./ kiírt esetek száma összesen
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8. / Elbocsátott /kiírt/ esetek csoportosítása a károsodás eredete szerint, az ápolást
indokló fõdiagnózis alapján:

Betegségek

Eset (n)

Adott fogyatékosság miatti (n)
Elsőbbségi
rehab.

Elsőbbségi
rehab
folyt.

Programozható
rehab

Átlagos
Barthel
Felvétel

Távozás

Átlagos FIM
Felvétel

Távozás

Stroke és következményei REP 1.
Egyéb idegrendszeri károsodás
REP 2. és 4-4, 10-1
Komplex felső végtag funkciózavar
összesen REP 3.
ebből traumás eredetű
Reumatológiai jellegű okok miatt
REP 4-1 (kivéve traumás), 4-3,
5-1, 5-2, 5-3 összes
ebből műtétek utáni állapot
Diabetes következményei és
perifériás érbetegek REP 6-2 és 6-3
Szeptikus csontfolyamatok REP 6-1
Amputációt követő rehabilitáció
Összesen REP 7.
ebből traumás amputáltak
(REP 7-1)
Égés, fagyás, maródás REP 8-1
Lymphoedema miatti rehabilitáció
REP 8.2
Egyéb traumás eredetű állapotok
Összesen REP 4-1 (csak a
traumás) 9-1 és 9-2.
- ebből politraumatizált REP 9-1
Anyagcsere és gastroenterológiai
betegek REP 10-2, 10-3
Nephrológiai betegek REP 11.
Súlyos agysérültek összesen
REP 14.
ebből traumás
Gerincvelő sérültek összesen
REP 15.
ebből traumás
Kardiológiai betegek REP 16.
Pulmonológiai betegek REP 17.
Gyermek rehab REP 18.
Gyermekkorúak REP 1-11
bármelyikével
Gyermekkorúak REP 8-1, 9-1, 14,
15
Egyéb állapotok, mint REP 4-2,
REP-12, egyéb*

Mindösszesen
X/= Kérjük az Egyéb állapotokhoz számított esetek diagnózisának felsorolását_______________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Megjegyzés: MINDÖSSZESEN fő = 2. oldal 6./ Elbocsátott /kiírt/ esetek összesen sorával egyezzen meg.
Egy eset csak egy betegségcsoportban szerepeljen!
REP= Rehabilitációs ellátási program
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