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TÁJÉKOZTATÓ  A  SZÉNDIOXID  GYÓGYGÁZFÜRDŐ  KEZELÉSEK  OEP  
TÁMOGATÁSSAL  ÉS  TÁMOGATÁS  NÉLKÜL  TÖRTÉNŐ  IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

 

Az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető 
gyógyászati ellátásokról szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja 
alapján a széndioxid gyógygázfürdő kezelés az alábbiak szerint vehető igénybe OEP 
támogatással: 
 
Szakorvos írhatja fel a kezeléseket receptre, amelyhez 2 példányos kezelőlapot is 
ad.  A szakorvoshoz háziorvosi beutalóval kell elmenni. A kezelést receptre felíró 
szakorvos útiköltség térítés céljából dokumentum kiadására jogosult. 
 
Rendelésre jogosultak az alábbi szakképesítések legalább egyikével rendelkező 
szakorvosok: 
kardiológia 
érsebészet 
orvosi rehabilitáció (mozgásszervi területen) 
fizikális medicina és rehabilitáció, fizioterápia 
ortopédia és traumatológia 
angiológiai vagy diabetológiai szakellátó hely belgyógyászat szakképesítéssel rendelkező 
szakorvosa 
 
A recept kitöltése: 
A szakorvos a gyógygázkezelést receptre írhatja fel, általános jogcímmel vagy 
közgyógyellátottnak rendelve.  
Fontos a BNO kód feltűntetése, mely a tájékoztató 3. 4. oldalán található. 
Rp: 15 (kezelések száma) x 11 (11-es a gyógyfürdőkód)  

 természetes széndioxid gyógygázfürdő 
 OEP kód: 094 900 
 Naplószám: 
(A receptminta megtalálható a tájékoztató 4. oldalán) 

 
Széndioxid gyógygázfürdő javallatai: 
- végtagok krónikus elzáródásos verőérbetegségei 
- diabeteszes angioneuropatia  
- poszttrombotikus szindróma  
- Buerger -kór, Raynaud-szindróma 
- progresszív szisztémás szklerózis 
- renyhén gyógyuló lábszárfekély 
- oszteopéniás állapotok, osteoporosis 

 
Széndioxid gyógygázfürdőt kizáró állapotok és betegségek: 
- kardiális elégtelenség, kis- és nagyvérköri dekompenzáció, súlyos légzési elégtelenség (NYHA 
IV. stádium), 

- súlyos ritmuszavar, 
- angina pectoris, 
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- akut miokardiális infarktus lezajlását követő 3. hónap, 
- koronária intervenciót vagy szívműtétet követő 3 hónap, 
- miokarditisz lezajlását követő 3 hónap, 
- kezeletlen magasvérnyomás betegség, 
- acidózissal járó anyagcserezavar, 
- akut cerebrovaszkuláris iszkémia, 
- vénás tromboembóliás betegségek lezajlását követő 3 hónap, 
- tromboflebitisz lezajlását követő 3 hónap, 
- súlyos vérszegénység, 
- gyulladásos betegségek, 
- daganatos betegségek (nem szanált esetben), 
- kezeletlen hyperthyreosis, 
- TBC, 
- eszméletvesztéssel járó kórképek, 
- pszichopátiás személyiség, kooperáció hiánya, 
- alkoholizmus, 
- akut gasztrointesztinális vérzések, 
- terhesség, 
- 14 év alatti életkor, (14 és 18 év közötti életkorúak csak szülői felügyelettel és beleegyező 

nyilatkozattal kezelhetők!) 
- májelégtelenség, 
- veseelégtelenség, 
- kritikus végtag iszkémia, előrehaladott gangréna. 
 

A szén-dioxid gyógygázfürdőt átmenetileg kizáró állapotok: 
- láz, 
- ittas vagy bódult állapot, 
- akut megbetegedés, 
- fertőző megbetegedés, 
- menstruáció. 

 
Egy évben 2-szer 15 kezelést finanszíroz a TB, napi egy kezeléssel.  
A finanszírozás összege kezelésenként 1.020.-Ft. Így a beteg a kezelésekért 780.-Ft-ot 
fizet. Közgyógyellátott 600.- Ft-ot fizet. 
Ha egy napon 2. kezelést is fel akar venni valaki, a második kezelés teljes áras, tehát 
1.800.-Ft.  
A kezeléseket a vény kiállításától számítva 30 napon belül meg kell kezdeni, és 4 
héten belül be kell fejezni. 
Az OEP az útiköltséget az általános szabályok alapján megtéríti. 
 
Továbbra is lehetőség van arra, hogy a kezeléseket beutaló nélkül vegyék igénybe. Ez 
esetben 1.800.-Ft-ba kerülnek a kezelések. 
 
Minden esetben szükség van az orvosi dokumentumokra: 1 hónapnál nem régebbi 
labor, EKG, mellkasröntgen és a zárójelentések másolata. 
 
 
Kérdéseire választ levélben a Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdő 3246 Mátraderecske, 
Mátyás u. 19/a. címen, a  06 36 576 200-as telefonszámon vagy e-mail-ben mofetta@mofetta.eu 
címen kaphat. Egyéb tájékoztatás a www.mofetta.eu honlapon olvasható. 
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BNO KÓDLISTA 

 

E1050:  Insulin-dependens cukorbetegség perifériás keringési szövődményekkel 
E1150:  Nem-insulin-dependens cukorbetegség perif. keringési szövődményekkel 
E1170:  Nem-insulin-dependens cukorbetegség többszörös szövődménnyel 
E1180:  Nem-insulin-dependens cukorbetegség k.m.n. szövődményekkel 
E1350: Egyéb megjelölt cukorbaj perifériás keringési szövődményekkel 
E1450:  Cukorbetegség k.m.n., perifériás keringési szövődményekkel 
G5900:  Diabeteses mononeuropathia (E10-E14 +közös .4 negyedik karakterrel) 
G6290:  Polyneuropathia k.m.n. 
G6320:  Diabetes polyneuropathia (E10-E14+ közös .4 negyedik karakterrel) 
G6330:  Polyneuropathia egyéb endocrin és anyagcsere betegségekben (E00-E07+) 
I7020:  A végtagi ütőerek atherosclerosisa 
I7080:  Egyéb ütőerek atherosclerosisa 
I7090:  Általános és, k.m.n. atherosclerosis 
I7300:  Raynaud-syndroma 
I7310:  Thromboangiitis obliterans [Buerger] 
I7380:  Egyéb, meghatározott perifériás érbetegségek 
7390:  Perifériás érbetegség, k.m.n. 
I7430:  Az alsó végtag ütőereinek emboliája és rögösödése 
I7440:  Végtagi ütőerek, k.m.n. emboliája és rögösödése 
I7450:  Az arteria iliaca emboliája és rögösödése 
I7490:  K.m.n. ütőér emboliája és rögösödése 
I7710:  Ütőérszűkület 
I7920:  Perifériás angiopathia máshova osztályozott betegségekben 
I8300 :  Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel 
I8390:  Az alsó végtagok visszértágulatai, fekély vagy gyulladás nélkül 
I8700:  Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes 
I8720:  Vénás elégtelenség (idült)(perifériás 
M3490:  Szisztémás sclerosis, k.m.n. 
M8000:  Postmenopausalis osteoporosis pathologiás töréssel 
M8050:  diopathiás osteoporosis pathologiás töréssel 
M8080:  Egyéb osteoporosis pathologiás töréssel 
M8100:  Postmenopausalis osteoporosis 
M8150:  Idiopathiás osteoporosis 
M8180:  Egyéb osteoporosis 
M8190:  Osteoporosis, k.m.n. 
M8590:  A csontsűrűség és szerkezet rendellenessége, k.m.n 
L97H0:  Az alsó végtag fekélye, m.n.o. 
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RECEPTMINTA 
 

 
1. Orvos adati 
2. A beteg neve, címe 
3. A beutalt születési dátuma 
4. Közgyógyigazolvány érvényességi ideje 
5. Közgyógyigazolvány száma 
6. TAJ szám 
7. BNO Kód: pl: I 7710 (BNO kódlista mellékelve) 
8. Recept kiállításának dátuma 
9. Általános jogcímmel rendelve 
10. Közgyógyellátottnak rendelve 
11. Nem írható fel 100% térítésre 
12. Nem írható fel 90%-os térítésre 
13. Nem írható fel teljes áron 
14. Nem helyettesíthető (nem szükséges bejelölni) 

 

Rp: 15 (kezelések száma) x 11 (gázfürdő kód) 

természetes széndioxid gyógygázfürdő 
OEP kód: 094 900 

 Naplószám: 
 

15. A kezelt aláírása 
16. Orvos aláírása 
17. Orvosi pecsét helye 

 

 
 

 

1. Orvos adatai

2. A beteg neve címe

3. Beteg születési dátuma

4. Közgyógyigazolvány érvényességi ideje

5. Közgyógyigazolvány száma

6. TAJ szám

7. Betegség kódja (BNO)

8. Recept kiállításának dátuma

9. Általános jogcímmel (támogatással) rendelve

10. Közgyógyellátottnak rendelve

11. EÜ. rendelkezéssel (100% térítés) rendelve

12. EÜ. térítés köteles áron (90% térítés) rendelve

13. Teljes áron rendelve

14. Ha be van jelölve akkor nem helyettesíthető

azonos hatóanyagú készítménnyel

15. Az átvevő (megrendelő) aláírása

16. Orvos aláírása

17. Orvosi pecsét helye 


