TÁJÉKOZTATÓ
az egyedi méretvétel alapján , egyedileg készített
ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAI
OEP vényre történõ rendelhetõségeirõl

A nemzeti erõforrás miniszter 74/2011. (XII. 29.) NEFMI
rendelete
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról,
támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról,
javításáról és kölcsönzésérõl szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

C-0 Egyedi párja cipõ másik lábra

C-1 Ortopéd cipõ deformált lábra

C-2 Ortopéd

ISO kód :
0633060303
Kihordási idõ: 12 hónap
Rendelés jogcíme :
normatív
Támogatás
mértéke
: 50%
Indikáció:
Párja cipõ másik lábra vagy kozmetikus mûvégtagra vagy
alsóvégtag protézisre vagy külsõkengyeles járókészülékhez

ISO kód :
0633060603
Rendelés jogcíme : normatív Kihordási idõ: 12 hónap
Támogatás mértéke : 50%
Indikáció
30 fokot meghaladó hallux valgus vagy kalapácsujj fennállása
vagy hallux rigidus vagy a láb ízületeinek elõrehaladott
fájdalmas arthrosisos elváltozásai vagy valgus sarokdõlés
(CVPTV érték>3) vagy pes planovalgus esetén, ha talpi nyomást
megjelenítõ eszközön a talpszéli szalag szélessége meghaladja
a teljes talpszélesség 2/5-öd részét

ISO kód :
0633060606
Rendelés jogcíme : normatív Kihordási idõ: 12 hónap
Indikáció
Támogatás mértéke : 80%
Ha a láb equinus, calcaneus,cavus, adductus, varus
deformitása áll fenn (Dimeglio>0), vagy nagymértékû
nyirokpangás miatti deformitás esetén, vagy belsõ szandálos
járókészülékhez, vagy az alsó végtag rövidülésének
korrekciójára, ha legfelj ebb 4,50 cm magas emelés szükséges.
Korrekció jelzése: /A /C /E.

Kiegészítõ feltételek , megjegyzések az indikációhoz
Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetû beépített
betét, bõr bélés 16,99 cm szármagasságig, cipõszárkapcsozás
16,99 cm szármagasságig, magasabb cipõszár 25 cm
szármagasságig, bõr bélés 17,00-25,00 cm-ig,
cipõszárkapcsozás 17,00-25,00 cm-ig. Azonos kihordási idõn
belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipõ rendelhetõ.

Rendelés jogcíme : emelt
Kihordási idõ: 6 hónap
Indikáció
Támogatás mértéke : 80%
Ha a láb equinus, calcaneus,cavus, adductus, varus
deformitása áll fenn (Dimeglio>0), vagy nagymértékû
nyirokpangás miatti deformitás esetén, vagy belsõ szandálos
járókészülékhez, vagy az alsó végtag rövidülésének
korrekciójára, ha legfelj ebb 4,50 cm magas emelés szükséges.
Korrekció jelzése: /A /C /E. Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos
paresis esetén rendelhetõ.

Kiegészítõ feltételek , megjegyzések az indikációhoz
Az árban foglalt tartozékok: bõr bélés 16,99 cm szármagasságig,
cipõszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipõszár
25 cm szármagasságig, bõr bélés 17,00-25,00 cm-ig,
cipõszárkapcsozás 17,00-25,00 cm-ig. Azonos kihordási idõn belül
vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipõ rendelhetõ.

Kihordási idõ: 6 hónap
Rendelés jogcíme :
emelt
Támogatás mértéke : 50%
Indikáció:
Párja cipõ másik lábra vagy kozmetikus mûvégtagra vagy
alsóvégtag protézisre vagy külsõkengyeles járókészülékhez.
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhetõ.

A rendelet hatályos: 2012. február 01. után felírt
vények esetén.

10 160 Ft

Kiegészítõ feltételek , megjegyzések az indikációhoz
Az árban foglalt tartozékok: bõr bélés 16,99 cm szármagasságig,
cipõszár-kapcsozás 16,99 cm szármagasságig, magasabb cipõszár
25 cm szármagasságig, bõr bélés 17,00-25,00 cm-ig,
cipõszárkapcsozás 17,00-25,00 cm-ig.

Kihordási idõ: 12 hónap
Rendelés jogcíme : emelt
Támogatás mértéke : 70%
Indikáció
Ha a láb valgus (CVPTV érték>3) deformitása áll fenn, vagy pes
planovalgus esetén, ha talpi nyomást megjelenítõ eszközön a
talpszéli szalag szélessége meghaladja a teljes talpszélesség 2/5öd részét.

Szakképesítési követelmény :
ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás

Kiegészítõ feltételek , megjegyzések az indikációhoz
16 év alatti betegnek rendelhetõ. Azonos kihordási idõn belül
vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipõ rendelhetõ.
Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetû beépített
betét, talp- és sarokdöntés, cipõszárban végig kéreg 16,99 cm
szármagasságig, bõr bélés 16,99 cm szármagasságig,
cipõszárkapcsozás 16,99 cm szármagasságig.
Beteg térítési díj:
6 096 Ft

alapján

Megjelent: a Magyar Közlöny 2011. évi 162. számában
2011. december 29.-én

Beteg térítési díj:

Kihordási idõre maximálisan rendelhetõ : 1 db.
Közgyógy : K (rendelhetõ)
Beteg térítési díj:

9 208 Ft

Szakképesítési követelmény :
ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás
Kihordási idõre maximálisan rendelhetõ : 1 db.
Közgyógy : K (rendelhetõ)

cipõ erõsen deformált lábra

Kiegészítõ feltételek , megjegyzések az indikációhoz
Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetû beépített
betét, cipõszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bõr
bélés 16,99 cm szármagasságig, cipõszárkapcsozás 16,99 cm
szármagasságig, magasabb cipõszár 25 cm szármagasságig, bõr
bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipõszárkapcsozás 17,00-25,00 cm-ig,
gördülõ talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes
felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási idõn
belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipõ rendelhetõ. A
vényen a korrekciót fel kell tüntetni.
Szakképesítési követelmény :
ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás
Kihordási idõre maximálisan rendelhetõ : 1 db.
Közgyógy : K (rendelhetõ)
Beteg térítési díj:
8 890 Ft

C-3 Ortopéd cipõ csonkolt vagy rövidült

C-4 Ortopéd cipõ erõsen deformált és rövidült C-5 Ortopéd cipõ neuropátiás láb ellátására

végtagra

végtagra

ISO kód :
0633060609
Rendelés jogcíme : normatív Kihordási idõ: 12 hónap
Indikáció
Támogatás mértéke : 90%
4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig
tartó emeléssel vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt
lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintû vagy bármely
metatarsus bázisáig terjedõ csonkolás esetén.

ISO kód :
0633060612
Rendelés jogcíme : normatív Kihordási idõ: 12 hónap
Indikáció
Támogatás mértéke : 90%
4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig
tartó külsõ-belsõ emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus,
valgus (CVPTV érték>3), varus (Dimeglio>0), adductus
deformitása vagy nagymértékû nyirokpangás miatti
deformitása esetén.

ISO kód :
0633060903
Rendelés jogcíme : normatív Kihordási idõ: 12 hónap
Indikáció
Támogatás mértéke : 80%
Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol
a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú
skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzésküszöbe
vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartment szindróma vagy
Charcot-láb alakult ki. Gördülõ talppal, speciális lábortézissel,
amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5
cm-t.

Rendelés jogcíme : emelt
Kihordási idõ: 6 hónap
Indikáció
Támogatás mértéke : 90%
4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén 25 cm-ig
tartó emeléssel vagy mobilizátor alkalmazásánál vagy csonkolt
lábak Pirogov, Chopart, Lisfranc szintû vagy bármely
metatarsus bázisáig terjedõ csonkolás esetén.
Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén rendelhetõ.

Rendelés jogcíme : emelt
Kihordási idõ: 6 hónap
Indikáció
Támogatás mértéke : 90%
4,50 cm-t meghaladó alsóvégtag-rövidülés esetén, 25 cm-ig
tartó külsõ-belsõ emeléssel és a láb equinus, calcaneus, cavus,
valgus (CVPTV érték>3), varus (Dimeglio>0), adductus
deformitása vagy nagymértékû nyirokpangás miatti
deformitása esetén. Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis
esetén rendelhetõ.

Rendelés jogcíme : emelt
Kihordási idõ: 6 hónap
Indikáció
Támogatás mértéke : 80%
Kialakult angiopathia vagy olyan fokú neuropathia esetén, ahol
a 128-as rezgésszámú hangvillával kimutatottan a 8 fokozatú
skálán belül 5-ös érték alatti a beteg vibrációs érzésküszöbe
vagy a lábon seb, fekély, vagy Compartment szindróma vagy
Charcot-láb alakult ki. Gördülõ talppal, speciális lábortézissel,
amennyiben a végtaghossz különbsége nem haladja meg a 1,5
cm-t. Alsóvégtag-paralysis vagy súlyos paresis esetén
rendelhetõ.

Kiegészítõ feltételek , megjegyzések az indikációhoz
Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetû beépített
betét, cipõszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bõr
bélés 16,99 cm szármagasságig, cipõszárkapcsozás 16,99 cm
szármagasságig, magasabb cipõszár 25 cm szármagasságig, bõr
bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipõszárkapcsozás 17,00-25,00 cm-ig,
gördülõ talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes
felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási idõn
belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipõ rendelhetõ.

Kiegészítõ feltételek , megjegyzések az indikációhoz
Az árban foglalt tartozékok: szendvicsszerkezetû beépített
betét, cipõszárban végig kéreg 16,99 cm szármagasságig, bõr
bélés 16,99 cm szármagasságig, cipõszár-kapcsozás 16,99 cm
szármagasságig, magasabb cipõszár 25 cm szármagasságig, bõr
bélés 17,00-25,00 cm-ig, cipõszárkapcsozás 17,00-25,00 cm-ig,
gördülõ talp, talp- és sarokdöntés, laticelpárna a talp teljes
felületén, acéllemez a talpfelület alá. Azonos kihordási idõn
belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipõ rendelhetõ.

Kiegészítõ feltételek , megjegyzések az indikációhoz
Az árban foglalt tartozékok: bõr bélés 16,99 cm
szármagasságig, cipõszárkapcsozás 16,99 cm szármagasságig,
magasabb cipõszár 25 cm szármagasságig, bõr bélés 17,0025,00 cm-ig, cipõszárkapcsozás 17,00-25,00 cm-ig, gördülõ
talp, egyedi lábágy, acéllemez a talpfelület alá. Azonos
kihordási idõn belül vagy lúdtalpbetét vagy ortopéd cipõ
rendelhetõ.

Szakképesítési követelmény :
ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás
Kihordási idõre maximálisan rendelhetõ : 1 db.
Közgyógy : K (rendelhetõ)
Beteg térítési díj:
5 299 Ft

Szakképesítési követelmény :
ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás
Kihordási idõre maximálisan rendelhetõ : 1 db.
Közgyógy : K (rendelhetõ)
Beteg térítési díj:
6 516 Ft

Szakképesítési követelmény :
ortopédia-traumatológia, ortopédia, fizikális medicina és
rehabilitációs orvoslás
Kihordási idõre maximálisan rendelhetõ : 1 db.
Közgyógy : K (rendelhetõ)
Beteg térítési díj:
7 874 Ft

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Egyedi méretvétel alapján, egyedileg készített cipõk,
deformált lábra
Járóképes beteg számára rendelhetõ. A kihordási idõre felírható
mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél a
vényen az oldaliságot fel kell tüntetni. A beteg orvosi
dokumentációjában az indikációt fel kell tüntetni.
1. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
12. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az egyes gyógyászati segédeszközök kihordási idejének
letelte elõtt társadalombiztosítási támogatással akkor
rendelhetõ ismét azonos rendeltetésû gyógyászati segédeszköz
csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz, ha
a) a beteg egészségi, illetve testi állapotában bekövetkezett
változás ideértve az életkorral összefüggõ méretváltozást is ezt
szükségessé teszi, vagy
b) a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerû használat közben,
de a szavatossági idõn túl hibásodott meg oly mértékben, hogy
nem javítható, és az errõl szóló, szakszerviz által a vény
érvényességi idején belül kiállított igazolást
a beteg az orvos számára bemutatja.”
(2) Az R. 12. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés a) pontja szerinti állapotváltozás, illetve
méretváltozás tényét, okát és mértékét rögzíteni kell
a beteg egészségügyi dokumentációjában és a vény hátoldalán.”

