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utolsó módosítás: 2011.04.14.

Táppénzes jelentés OEP hibakódok, és az ezek esetén javasolt megoldások

A táppénzes heti jelentések leadása után, amennyiben a jelentés az OEP szerint hibás tételeket
tartalmazott, egy úgynevezett hibalista készül, mely alapján szükséges lehet a táppénzes esemény,
vagy a paciens adatainak módosítása. A hibakódok és az azokhoz mellékelt OEP leírás alapján
készítettünk egy javítási segédletet. Kérjük keresse meg az OEP által visszaadott hibakódot, majd az
az után szereplő Javítás infomIx: részben olvasható információk alapján végezze el a szükséges
módosítást. Előfordul több olyan hibakód (pl. 011, 012, 013) melyeknél ugyan azt a megoldást
javasoljuk, ilyenkor ezeknél a kódoknál egy, minden érintett kódra érvényes leírást talál. Ha úgy érzi,
ez a leírás nem nyújt megoldást az Önnél előforduló problémára, kérjük keresse kollégáinkat a már
ismert elérhetőségeken.
Hibakód: 011
Hiba szöveg OEP: TAJ nincs kitöltve
Javítás OEP: Az esetet törölni a háziorvosi programban és a beteg tajszámát megadva a soron
következő naplószámra rögzíteni (ha ugyanarra nem engedi), majd lejelenteni
Hibakód: 012
Hiba szöveg OEP: TAJ nem 9 karakter hosszú
Javítás OEP: Az esetet törölni a háziorvosi programban és a beteg tajszámát megadva a soron
következő naplószámra rögzíteni (ha ugyanarra nem engedi), majd lejelenteni
Hibakód: 013
Hiba szöveg OEP: Rossz TAJ-szám (elírás)
Javítás OEP: Az esetet törölni a háziorvosi programban és a beteg tajszámát megadva a soron
következő naplószámra rögzíteni (ha ugyanarra nem engedi), majd lejelenteni.
Javítás infomIx: A táppénzt törölni kell. Keresőképtelen állomány menüpont (ahol táppénzre veszik),
a hibás táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni, majd a töröl gombbal törölni. Amennyiben a
paciens praxisbeli, úgy a táppénz kezdete dátum előtti nappal ki kell jelenteni a praxisból. A paciens
adatoknál (Regisztráció – Személyi adatok, törzskarton menüpont) meg kell adni a jó TAJ számot. Ha
praxisbeli volt, akkor a táppénz kezdeti nappal vissza kell jelenteni praxisba (új karton sorszámon). A
keresőképtelen állománynál, új naplószámra felvenni a megfelelő táppénzes (kezdet, felvétel módja,
jellege stb.) adatokkal. Az így rögzített táppénz a rögzítés hetében kerül jelentésre.
Hibakód: 014
Hiba szöveg OEP: A megadott TAJ nem szerepel a TAJ-BSZJ nyilvántartásban
Javítás OEP: A TAJ számot egyeztetni, ha hibás, az esetet törölni a háziorvosi programban és a
beteg jó tajszámát megadva a soron következő naplószámra rögzíteni (ha ugyanarra nem
engedi), majd lejelenteni
Javítás infomIx:
Ha a TAJ számot kell javítani. A táppénzt törölni kell. Keresőképtelen állomány menüpont (ahol
táppénzre veszik), a hibás táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni, majd a töröl gombbal törölni.
Amennyiben a paciens praxisbeli, úgy a táppénz kezdete dátum előtti nappal ki kell jelenteni a
praxisból. A paciens adatoknál (Regisztráció – Személyi adatok, törzskarton menüpont) meg kell adni
a jó TAJ számot. Ha praxisbeli volt, akkor a táppénz kezdeti nappal vissza kell jelenteni praxisba (új
karton sorszámon). A keresőképtelen állománynál, új naplószámra felvenni a megfelelő táppénzes
(kezdet, felvétel módja, jellege stb.) adatokkal. Az így rögzített táppénz a rögzítés hetében kerül
jelentésre.
Ha a TAJ szám jó: egyenlőre nincs információnk erről az esetről.
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Hibakód: 021
Hiba szöveg OEP: Szolgálat azonosító kódja (ÁNTSZ kód, Ágazati azonosítókód) nincs kitöltve
Javítás OEP: A hiányzó adatot kitölteni és a jelentést újraküldeni
Hibakód: 022
Hiba szöveg OEP: Szolgálat azonosító kód nem 9 karakter hosszú
Javítás OEP: A hiányzó adatot kitölteni és a jelentést újraküldeni
Javítás infomIx: A praxishoz tartozó ANTSZ kód helyességét kell ellenőrizni a Regisztráció – Listák,
Jelentések – OEP és IBR jelentések menüpontban a Táppénz/ambuláns jelentés részletek részen.
Hibakód: 023
Hiba szöveg OEP: Szolgálat azonosító nem található az OEP adatbázisában
Javítás OEP: Ellenőrizze az azonosítót, vagy vegye fel a kapcsolatot a OEP-pel
Hibakód: 024
Hiba szöveg OEP: Szolgálat azonosító nem található az OEP adatbázisában
Javítás OEP: Vegye fel a kapcsolatot a OEP-pel
Javítás infomIx: A praxishoz tartozó ANTSZ kód helyességét kell ellenőrizni a Regisztráció – Listák,
Jelentések – OEP és IBR jelentések menüpontban a Táppénz/ambuláns jelentés részletek részen.
Amennyiben megfelelő, kérjük begye fel a kapcsolatot az OEP-el.
Hibakód: 031
Hiba szöveg OEP: Orvos bélyegző száma nincs kitöltve
Javítás OEP: A hiányzó adatot kitölteni és az esetet az éppen aktuális héten lejelenteni
Javítás infomIx: Az orvos pecsétszámát kell ellenőrizni a Rendszer – Orvos adatok karb.
menüpontban az Adatok fülön.
Hibakód: 034
Hiba szöveg OEP: Orvos bélyegző száma nem szerepel az adatbázisban
Javítás OEP: Ellenőrizze az azonosítót, vagy vegye fel a kapcsolatot a OEP-pel
Javítás infomIx: Az orvos pecsétszámát kell ellenőrizni a Rendszer – Orvos adatok karb.
menüpontban az Adatok fülön. Amennyiben megfelelő, kérjük begye fel a kapcsolatot az OEP-el.
Hibakód: 041
Hiba szöveg OEP: BNO kód nincs kitöltve
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Hibakód: 042
Hiba szöveg OEP: BNO kód nem 5 karakter hosszú
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot javítani majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Hibakód: 043
Hiba szöveg OEP: A beteg neme, vagy a BNO hibás, vagy a BNO helye ki van nullázva
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot javítani majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Hibakód: 044
Hiba szöveg OEP: Nem létezik ilyen BNO
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot javítani majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. A BNO kódot ellenőrizni, módosítani. Az így módosított
táppénz a módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
Hibakód: 051
Hiba szöveg OEP: A táppénz jellege nincs kitöltve
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. A táppénz jellege adatot (pl. 5 beteg gyermek ápolása)
ellenőrizni, módosítani. Az így módosított táppénz a módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
Hibakód: 054
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Hiba szöveg OEP: A felvétel módja illetve a megszűnés módja nem megfelelő
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot javítani majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. A felvétel (pl. I Induló) és a megszűnés (pl. K
Keresőképes) módja adatot ellenőrizni, módosítani. Az így módosított táppénz a módosítás hetében
korrekcióként kerül jelentésre.

Hibakód: 054083
Hiba szöveg OEP: Megszűnő tételnél rossz a megszűnés módja és a dátumformátum
(csúsztatott sor)
Javítás OEP: Ellenőrizze a hibás tételt, javítsa és küldje újra a megszüntető sort az éppen
aktuális héten
Javítás infomIx: Ilyen hibát adatsérülés okozhat, kérjük vegye fel a kapcsolatot az infomIx kft-vel.

Hibakód: 061
Hiba szöveg OEP: Gyermek TAJ mező kitöltött, de a táppénz jellege nincs kitöltve (Ha ez a
hiba, akkor a 063-ba kerül, így ez felesleges)
Javítás OEP: A táppénz jellege ebben az esetben mindig "5"-ös. Az adott esetnél az adatot
pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten elküldeni
Hibakód: 063
Hiba szöveg OEP: A kképtelenség jellege nem "5" és/vagy a TAJ szám duplán szerepel
Javítás OEP: Ha az eset nem gyáp-os, akkor a gyerek TAJ nem lehet kitöltve. Az adott esetnél a
hibát javítani, majd korrekcióként az éppen aktuális héten elküldeni.
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. Kérjük ellenőrizze a következőket: Amennyiben a táppénz
jellege 5 Beteg gyermek ápolása, úgy a Gyerek TAJ mezőt ki kell tölteni. Ha a táppénz jellege nem 5ös, akkor nem lehet kitöltve. Ha szükséges, módosítsa az adatokat. Az így módosított táppénz a
módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.

Hibakód: 071
Hiba szöveg OEP: A megszüntetés sorban a megszüntetés módja nincs kitöltve
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Hibakód: 071083
Hiba szöveg OEP: A lezáró rekordban a megszűnés módja és dátuma sincs kitöltve. (Csonkolt
megszüntetés)
Javítás OEP: Lezárt esetet nem lehet újra nyitottá tenni csak korrekcióval lehet módosítani. Az
éppen aktuális héten elküldeni
Hibakód: 074
Hiba szöveg OEP: A megszűnés módja nem megfelelő (Csak K, H,A,L,B,D,R,E lehet)
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot javítani majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. A megszűnés módja és dátuma adatot ellenőrizni,
módosítani. Az így módosított táppénz a módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.

Hibakód: 081
Hiba szöveg OEP: A felvétel vagy kiírás dátuma nincs kitöltve
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. A felvétel és megszűnés dátuma adatot ellenőrizni,
módosítani. Az így módosított táppénz a módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
Hibakód: 083
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Hiba szöveg OEP: Valótlan dátum. Megszűnő sorban a kiírás dátuma az aktuális dátumnál
nagyobb, vagy a kezdet dátumánál kisebb
Javítás OEP: Dátum elírás esetén az adatot javítani majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Javítás infomIx: A leggyakoribb ok, ha keresőképesség dátuma a jelentés leadásához képest jövőbe
mutat (pl. 2011.04.15-i jelentésben szerepel 2011.04.17-i kiírás). Kérjük kerülje a jövőbe mutató
kiírásokat. Ilyen adat esetén a program a jelentés beküldésekor figyelmeztető üzenetet küld. Ilyen
hiba esetén kérjük adja le újra azt a jelentést, ami ilyen hibát tartalmaz. A kiírás dátuma a kezdet
dátumánál kisebb hiba a visual Ixdokiben nem fordulhat elő, a program nem enged ilyen adatot
tárolni.
Hibakód: 091
Hiba szöveg OEP: Napló szám nincs kitöltve
Javítás OEP: Az adott esetnél a helyes naplószámra felvenni és lejelenteni az éppen aktuális
héten
Hibakód: 093
Hiba szöveg OEP: A naplószám hibás
Javítás OEP: Az adott esetnél a helyes naplószámra kell felvenni és lejelenteni az éppen aktuális
héten a beteget
Javítás infomIx: Ilyen hibát adatsérülés okozhat, kérjük vegye fel a kapcsolatot az infomIx kft-vel.
Hibakód: 101
Hiba szöveg OEP: Gyermek-TAJ nincs kitöltve
Javítás OEP: Ellenőrizni, hogy valóban GYÁP-os esetről van szó. Az esetnél az adatot pótolni
vagy javítani és az éppen aktuális héten újraküldeni
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. Kérjük ellenőrizze a következőket: Amennyiben a táppénz
jellege 5 Beteg gyermek ápolása, úgy a Gyerek TAJ mezőt ki kell tölteni. Ha a táppénz jellege nem 5ös, akkor nem lehet kitöltve. Ha szükséges, módosítsa az adatokat. Az így módosított táppénz a
módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
Hibakód: 102
Hiba szöveg OEP: Gyermek TAJ nem 9 karakter hosszú.
Javítás OEP: Az adott esetnél a TAJ számot javítani majd újraküldeni az esetet az éppen
aktuális héten
Hibakód: 103
Hiba szöveg OEP: Gyermek-TAJ száma rossz
Javítás OEP: Az adott esetnél a TAJ számot javítani majd újraküldeni az esetet az éppen
aktuális héten
Javítás infomIx: A táppénzt törölni kell. Keresőképtelen állomány menüpont (ahol táppénzre veszik),
a hibás táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni, majd a töröl gombbal törölni. Amennyiben a
paciens (gyermek) praxisbeli, úgy a táppénz kezdete dátum előtti nappal ki kell jelenteni a praxisból. A
paciens adatoknál (Regisztráció – Személyi adatok, törzskarton menüpont) meg kell adni a jó TAJ
számot. Ha praxisbeli volt, akkor a táppénz kezdeti nappal vissza kell jelenteni praxisba (új karton
sorszámon). A keresőképtelen állománynál, új naplószámra felvenni a megfelelő táppénzes (kezdet,
felvétel módja, jellege stb.) adatokkal. Az így rögzített táppénz a rögzítés hetében kerül jelentésre.
Hibakód: 103014
Hiba szöveg OEP: A gyermek saját jogán lett felvéve "5" kódon, a szülő TAJ számánál szerepel
a gyermek Taj száma, de GYÁPként (5) kóddal
Javítás OEP: Javítani kell, és újra elküldeni a jelentést az éppen aktuális héten
Hibakód: 103014A
Hiba szöveg OEP: A gyermek TAJ üres a (szülő) TAJ helyén van a gyermek Taj
Javítás OEP: A hibás esetet törlés után újra kell jelenteni a helyes adatokkal az éppen aktuális
héten
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. Kérjük ellenőrizze a következőket: Amennyiben a táppénz
jellege 5 Beteg gyermek ápolása, úgy a Gyerek TAJ mezőt ki kell tölteni. Ha a táppénz jellege nem 5ös, akkor nem lehet kitöltve. Ha szükséges, módosítsa az adatokat. Az így módosított táppénz a
módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
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Hibakód: 103014
Hiba szöveg OEP: A gyermek TAJ száma nincs kitöltve, de a keresőképtelenség jellege "5"
Javítás OEP: Javítás után korrekcióként kell jelenteni az éppen aktuális héten
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. Kérjük ellenőrizze a következőket: Amennyiben a táppénz
jellege 5 Beteg gyermek ápolása, úgy a Gyerek TAJ mezőt ki kell tölteni. Ha a táppénz jellege nem 5ös, akkor nem lehet kitöltve. Ha szükséges, módosítsa az adatokat. Az így módosított táppénz a
módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
Hibakód: 131
Hiba szöveg OEP: A neme nincs kitöltve
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Hibakód: 133
Hiba szöveg OEP: A neme nem felel meg a szintaktikai követelményeknek (értéke 1 vagy 2
lehet)
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot javítani majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Hibakód: 134
Hiba szöveg OEP: A neme nem felel meg az OEP nyilvántartásban szereplő nemnek
Javítás OEP: Ellenőrizni a törzskartont, majd hiba esetén javítani és korrekcióként az éppen
aktuális héten elküldeni
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. Kérjük ellenőrizze a paciens nemét, amennyiben
szükséges módosítsa (az 1.41.1 frissítéstől használható). Kérjük a paciens adatoknál (Regisztráció –
Személyi adatok, törzskarton menüpont) is ellenőrizze le ezt az adatot, amennyiben szükséges itt is
módosítsa. Az így módosított táppénz a módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
Hibakód: 141
Hiba szöveg OEP: Kora nincs kitöltve
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot pótolni, majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Hibakód: 143
Hiba szöveg OEP: Kora hibás (csak szám lehet)
Javítás OEP: Az adott esetnél az adatot javítani, majd korrekcióként az éppen aktuális héten
elküldeni
Javítás infomIx: Ilyen hibát adatsérülés okozhat, kérjük vegye fel a kapcsolatot az infomIx kft-vel.
Hibakód: 144
Hiba szöveg OEP: Kora nem felel meg az OEP nyilvántartásban szereplő születési dátumból
számolt kor értéknek.
Javítás OEP: Ellenőrizni a törzskartont, majd hiba esetén javítani és korrekcióként az éppen
aktuális héten elküldeni
Javítás infomIx: Kérjük a paciens adatoknál (Regisztráció – Személyi adatok, törzskarton menüpont)
ellenőrizze le ezt az adatot, amennyiben szükséges módosítsa. Ha a születési dátum megfelelő, kérjük
vegye fel a kapcsolatot az OEP-el. Az így módosított táppénz a módosítás hetében korrekcióként kerül
jelentésre.
Hibakód: ==>015
Hiba szöveg OEP: Egy adott TAJ szám két naplószámon van nyitva egy időszakon belül
Javítás OEP: A TAJ szám korábbi esetét le kell zárni, vagy törölni kell az egyiket és az éppen
aktuális héten elküldeni.
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a
folyamatban lévő táppénzek közül a régebbit ki kell választani, pipával aktiválni. A táppénz vége
adatokat (megszűnés módja, keresőképesség dátuma) kitölteni, vagy a táppénzt törölni. Az eset a
módosítás hetében kerül jelentésre.
Hibakód: ==>016
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Hiba szöveg OEP: Egy másik (megadott) szolgálatnál is van nyitott eset ugyanarra a TAJ
számra
Javítás OEP: Egyeztetni kell a másik szolgálatnál és/vagy az egyik szolgálatnál korrekcióban
javítani kell vagy törléssel meg kell szüntetni az átfedést az éppen aktuális héten.
Javítás infomIx: Az ilyen hiba oka lehet pl. ha beteg gyerek ápolása esetén a szülőt a házi
gyermekorvos és a saját háziorvosa is táppénzre veszi. Kérjük egyeztessen a pacienssel. Amennyiben
az Ön által jelentett táppénzt nem kívánja igénybe venni, a keresőképtelen állomány menüpontban
(ahol táppénzre veszik a pacienst), a táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. A táppénzt törölni
kell. Az eset a módosítás hetében kerül jelentésre. Amennyiben a másik szolgáltatónál folyamatban
lévő táppénzt nem kéri a paciens, úgy javasoljuk, Ön vagy a paciens jelezze ezt a másik szolgáltató
felé.
Hibakód: ==>083
Hiba szöveg OEP: Megszűnő rekordhoz még nincs előzmény rögzítve. Csak megszűnés érkezett
felvétel nem
Javítás OEP: Az eset felvételét is be kell küldeni az éppen aktuális héten
Javítás infomIx: Az ilyen hiba oka lehet, ha a hibás táppénzhez tartozó felvétel sor nem, vagy
hibásan került jelentésre. Hibás jelentés esetén kérjük keresse meg a felvétel sorhoz tartozó hibát, és
az annak megfelelő módon végezze el a javítást. Ebben az esetben a felvétel a módosítás hetében
kerül jelentésre. Amennyiben nem talál ilyen hibasort az előző jelentésekben, kérjük vegye fel a
kapcsolatot az infomIx kft-vel.
Hibakód:.==>083B
Hiba szöveg OEP: 2 db megszűnő sor érkezett az adott naplószámra
Javítás OEP: Ha a kiírás dátuma változik, azt korrekcióként az éppen aktuális héten kell
jelenteni
Javítás infomIx: Ha egy már kitöltött táppénz vége adat esetén megváltozik a kiírás dátuma, akkor a
visual Ixdoki (a beírás dátumától függően) vagy rögtön a módosított dátumú megszünést adja le, vagy
korrekcióként jelenti azt. Ilyen hibát adatsérülés okozhat, kérjük vegye fel a kapcsolatot az infomIx
kft-vel.
Hibakód: ==>084
Hiba szöveg OEP: A bedolgozandó megszűnő rekord előzménye hibás
Javítás OEP: Induló előzményt javítani
Javítás infomIx: Az ilyen hiba oka lehet, ha a hibás táppénzhez tartozó felvétel sor nem, vagy
hibásan került jelentésre. Hibás jelentés esetén kérjük keresse meg a felvétel sorhoz tartozó hibát, és
az annak megfelelő módon végezze el a javítást. Ebben az esetben a felvétel a módosítás hetében
kerül jelentésre. Amennyiben nem talál ilyen hibasort az előző jelentésekben, kérjük vegye fel a
kapcsolatot az infomIx kft-vel.
Hibakód: ==>151
Hiba szöveg OEP: A törlendő rekord nem található a beküldött tételek közt.
Javítás OEP: Ellenőrizni a törlendő tétel tartalmát
Javítás infomIx: Az ilyen hiba oka lehet, ha a hibás táppénzhez tartozó felvétel sor nem, vagy
hibásan került jelentésre. Hibás jelentés esetén kérjük keresse meg a felvétel sorhoz tartozó hibát, és
az annak megfelelő módon végezze el a javítást. Ebben az esetben a felvétel a módosítás hetében
kerül jelentésre. Amennyiben nem talál ilyen hibasort az előző jelentésekben, kérjük vegye fel a
kapcsolatot az infomIx kft-vel.
Hibakód: ==>152
Hiba szöveg OEP: Korrekciós tételnél nem található javítandó sor az OEP állományában
Javítás OEP: Az adott esetet induló vagy lezáró sorként újra le kell az éppen aktuális héten
jelenteni
Javítás infomIx: Az ilyen hiba oka lehet, ha a hibás táppénzhez tartozó felvétel sor nem, vagy
hibásan került jelentésre. Hibás jelentés esetén kérjük keresse meg a felvétel sorhoz tartozó hibát, és
az annak megfelelő módon végezze el a javítást. Ebben az esetben a felvétel a módosítás hetében
kerül jelentésre. Amennyiben nem talál ilyen hibasort az előző jelentésekben, kérjük vegye fel a
kapcsolatot az infomIx kft-vel.
Hibakód: ==>X015
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Hiba szöveg OEP: Felvétel sor esetén az adott évben egy naplószámon 2 TAJ szám szerepel
Javítás OEP: A hibás sort törölni kell, majd azt egy új naplószámra felvenni és az éppen aktuális
héten lejelenteni
Javítás infomIx: Amennyiben mindkét táppénz valós, úgy az egyiket törölni kell, a keresőképtelen
állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a táppénzt ki kell választani, pipával
aktiválni, majd a Töröl gombbal törölni. Ezt a táppénzt új naplószámra felvenni. Amennyiben az egyik
táppénz téves, úgy azt törölni kell, a keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a
pacienst), a táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni, majd a Töröl gombbal törölni.
Hibakód: 063144 vagy 063134144
Hiba szöveg OEP: Gyermek TAJ mező kitöltött, de a táppénz jellege nem "5"
Javítás OEP: Ha az eset GYÁP-os, akkor táppénz jellege ebben az esetben mindig "5"-ös. Az
adatot javítani, majd korrekcióként az éppen aktuális héten elküldeni
Javítás infomIx: Keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás
táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. Kérjük ellenőrizze a következőket: Amennyiben a táppénz
jellege 5 Beteg gyermek ápolása, úgy a Gyerek TAJ mezőt ki kell tölteni. Ha a táppénz jellege nem 5ös, akkor nem lehet kitöltve. Ha szükséges, módosítsa az adatokat. Az így módosított táppénz a
módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
Hibakód: 134144
Hiba szöveg OEP: Nem megfelelő sem a beteg neme sem az életkora
Javítás OEP: Javítás után korrekcióként kell az éppen aktuális héten jelenteni
Javítás infomIx: A paciens nemének megadásához a keresőképtelen állomány menüpontban (ahol
táppénzre veszik a pacienst), a hibás táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. Kérjük ellenőrizze a
paciens nemét, amennyiben szükséges módosítsa (az 1.41.1 frissítéstől használható). Kérjük a paciens
adatoknál (Regisztráció – Személyi adatok, törzskarton menüpont) is ellenőrizze le ezt az adatot,
amennyiben szükséges itt is módosítsa. A születési dátum ellenőrzéséhez kérjük a paciens adatoknál
(Regisztráció – Személyi adatok, törzskarton menüpont) ellenőrizze le ezt az adatot, amennyiben
szükséges módosítsa. Ha a születési dátum megfelelő, kérjük vegye fel a kapcsolatot az OEP-el. Az így
módosított táppénz a módosítás hetében korrekcióként kerül jelentésre.
Hibakód: 134043
Hiba szöveg OEP: A beteg neme vagy a BNO nem megfelelő
Javítás OEP: Javítás után korrekcióként kell az éppen aktuális héten jelenteni
Javítás infomIx: Olyan BNO kód került megadásra, amely nem összeegyeztethető a paciens
nemével. A paciens nemének megadásához a keresőképtelen állomány menüpontban (ahol táppénzre
veszik a pacienst), a hibás táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni. Kérjük ellenőrizze a paciens
nemét, amennyiben szükséges módosítsa (az 1.41.1 frissítéstől használható). Kérjük a paciens
adatoknál (Regisztráció – Személyi adatok, törzskarton menüpont) is ellenőrizze le ezt az adatot,
amennyiben szükséges itt is módosítsa. A BNO kód ellenőrzéséhez a keresőképtelen állomány
menüpontban (ahol táppénzre veszik a pacienst), a hibás táppénzt ki kell választani, pipával aktiválni.
A BNO kódot ellenőrizni, módosítani. Az így módosított táppénz a módosítás hetében korrekcióként
kerül jelentésre.
Hibakód: 133134
Hiba szöveg OEP: A beteg neme nincs kitöltve
Javítás OEP: Javítás után korrekcióként kell az éppen aktuális héten jelenteni
Javítás infomIx: Ilyen hibát adatsérülés okozhat, kérjük vegye fel a kapcsolatot az infomIx kft-vel.
Hibakód: 013014083091081
Hiba szöveg OEP: Üres sor szerepel a jelentésben
Javítás OEP: Üres sort ne jelentsenek le
Javítás infomIx: Ilyen hibát adatsérülés okozhat, kérjük vegye fel a kapcsolatot az infomIx kft-vel.
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